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Study Summary 

The Title: A Comparative Study Between  Abstract Expressionism and 

Pop Art  

Researcher: Hanaa Ahmed Salem Banaemah  

The aim of the study : 

1. To illustrate two important modern trends (Abstract Expressionism 

and Pop Art) 

2. To know the differences and similarities between Abstract 

Expressionism and Pop Art. 

3. To produce artistic works that belong to Pop art. 

4. To show the Modern Artistic Technology, which was established 

and developed within these two trends, to those who study Art. 

5. To achieve a social audience related Plastic Art.  

The Methodology of The Study:  

An ethnographic descriptive way was followed to obtain direct 

information from students in order to evaluate the hypothesis 

accuracy. Ethnographic meetings that compare between the two 

trends on the response and receive level was followed. Moreover, 

the researcher has performed personal experiment about public 

paintings that were some were introduced through the interviews 

with the students.  

Findings and Results: 

1) The relationship between society and art is alternative and 

eternal. Art affects the society and is affected by it.  

2) Art is developed and affected by different theories that appear 

in science, arts and morals.  

3) Art philosophic trends differ in the modern stage and the one 

after. However, the move from Abstract Expressionism to Pop 

Art is considered to be an important turning point between 

them.  

4) Saudi Art is affected by Western trends and their, keeping the 

Saudi culture and traditions.  
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5) The Abstract Expressionism has recorded higher positive 

responses than plastic art on the study sample.  

6) The awareness of cultural background of the receiver would 

achieve a higher response to art works. 

7) The taste of art mainly depends on the receiver's motives, 

personality, references, and taste, so the way of art may not be 

considered the reason to be preferred and vice versa.  

8) Most faced obstacles in the study are; color choice, ambiguity, 

complexity, incomplete work, and negative feelings.  

Recommendation: 

1) The researcher recommends to support and to adopt pop art 

direction in the Saudi society to activate the art direction.  

2) The researcher recommends employing symbols of the 

society, traditions, environment and others that support the 

artistry work following any trend. 

3) The researcher recommends finding more ethnographic 

studies in the artistic societies to study the social art trends 

phenomenon. 
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 اإلهداء
 

 روح أيب الطاىرةإىل  إىل من ورثت عنو الفن واإلبداع ..
 .. أمي الغاليةإىل من رعت موىبيت ومألت حيايت حباً وحناناً 

 زرعت األمل يف طريقي وغمرتين جبميل فعاذلا.. أخيت احلبيبةإىل من 
  األعزاء طريقي ودعمهم دلسرييت ..إخواينإىل من أفتخر مبشاركتهم 

 نبع العطاء وروح احلياة احلبيب إىل أمجل ما أىداين اهلل .. زوجي
 ودعائو وحبمن  إىل كل من عرفين وأمدين بفيض

 وإىل كل حمب للعلم والفن
 أىدي خالصة فكري وفين 
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 الشكر والتقدير

  يا رب العادلني  والشكر هللاحلمد اللهم لك 

 العلم ومننت علي باإلسالم خري دين ، وسخرت يل عبادك الصاحلني بأكرمتين  يامن

 فاحلمد لك محداً يليق جباللك وعظيم سلطانك ، أعنتين وأكرمتين بإمتام رساليت بغري حول مين وال قوة 

 وأصلي وأسلم على خامت النبيني وإمام ادلعلمني سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني..

بالشكر والعرفان إىل جامعة أم القرى اليت منحتين فرصة احلصول بإذن اهلل على درجة ادلاجستري ، أتوجو 
 وأخص بالشكر أعضاء قسم الرتبية الفنية األفاضل.

فأقدم لو أمسى آيات الشكر  وعلى رأسهم مشريف القدير سعادة الدكتور / محزة عبد الرمحن باجودة ..
 .سبيل إمتام ىيه الرسالة على أفضل حنو دلا بيلو من جهود يفوالتقدير 

  حسني الدكتور / شحتة حسين :والشكر موصول إىل أعضاء ىيئة ادلناقشة

 سالغورحممد نور والدكتورة / ليلى 

وكيلك أشكر قسم الرسم والفنون بكلية التصاميم والفنون جبامعة ادللك عبد العزيز دلا أتاحوه يل من 
فلهم جزيل الشكر  -حيث تقيم الباحثة-جدة يف فرصة للتطبيق ادليداين مع الطالبات يف حرم اجلامعة 

 واالمتنان.

يت ودعموين إلمتام رساليت فأسأل وشكراً لكل أصحاب الفن اجلميل والفكر ادلنري اليين شاركوين مسري 
 اهلل العظيم أن جيزيهم توفيقاً وسداداً يف الدارين.
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 المقدمة:
عننا اةننلن فن ننلإل س نلمنذننلج ل ننص فنىننضث اننسا عاننا   نن ل   ذننل  ف  ننلت  مل يمننا فن ننا ل   نن ا    
ل ننننل فرتنننن ا   ن نننن   فرتنننن ا ل اننننقث فن ننننا قننننض لا  لقننننض  لنننني لننننل مننننةا  ننننن س لننننا    ف   ل ننننل    نننن       يف

(  ج ف ننصف ا فن  ةن  يف   ر  ننل 1002س نىننض رلنس  عن ث   ىل  ج جننل  ع نس فن ا ن    ل  تىنضف   فننضيا
 ىل ت ننض   تتننل  لننل      ننض ا لننا ر  لنننن يف ف ت نن  س ظاننس    ننض نننا فن ا نن  فنننصة عنننا نس ينن  فن  ننلج 

نظنن  س  مننتأهنننل إل فن  ةنن   نظننل سن ف ننضفر  ث( عننا تننف  ت ذنن   2996رلننس عةةنن   قننض س   ف ننضرفإل فن  ةنن  
ف اتمننلة نتةجنن  ف ننضفرإل فن  ةنن   ننص   فنتىاننإ  نة ننل قننض    فحللننن  فن للنن  نات منن  عننل ف  فن  ننس    ف ت نن 

  ل ت   فنغسيب 
فن  لج فن سيب حملللن تاك ف نضفرإل  فناانلب  سلنا فن  نقج فنغس ةن    ل  ص ح فن ا ظل سن عل ة  س ال ت 

 تأصننةي  ننص  ف تل نننل  س     نننن  جننض ن ذننن يقفجننن  ت  ننلا   ي ننر ل س فتنننن س ر نن  حمل  تننن يف ت سيننا 
فنتشنمةاة  ث(  ج  ص  فألال   منل نتجنإ لنا ي ة ن  فناغن  2981  فنغس ة  س  يف  صف فنذةلب يصلس فنشسيف

فنيت للافنإ   ةضن عا فنتأث  يف فنقفق  فن سيب نظنسفا  خنت ا فنظنس ا فننيت  نس  نل عا فنغسب س    ف أخقرن
  تشمةاة ا ف  اقر فن سيب عا ا قر ف  لرض فن  صف لل ي ذس عن  ي لا ف ت  ف فن سيب  فنغسيب س ل

 ني  ج فن نا فنتشنمةار نةذنإ لشنما  يف ف ت  نل  فن س ةن  نىنا  يف فحلىةىن  عنن  فن ا فنتشنمةار  ج 
اة  ننننل إنننن ا  ىل تألةننننض فنتجسيننننض  سفااننننن ف  تا نننن  س  مجاننننقر فنغننننسيب يف لساانننن  لننننا لسفااننننن فن نننننت عننننا 

  مهاننإ ف ق ننقمل  ف شننل ضف   (Automatism  نلنتجسيضينن  فنت   ينن  لننم ا قللننإ عاننا ل ننض  فنتاىل ةنن 
عسننإ فنتجسيضين  فنت   ين   قنض لر لذن ى  س   فنة ة ة  س  ف ت نإ  ت  ن  فن  نلج عنا  ع لقنن   ج فنتىةنض  أنمن

 يانننل عاةانننل يف  لسيمنننل فنت نننقيس فن  ننن    تشننن ة  نننص  ث(  لنتجسينننض فنغ نننل ر   1006عةةننن   ل نننل رلنننس 
ف ذننن ةل  يف لقهننننل ت نننف نقعنننلا لنننا فن نننا افن انننمارا اةنننا دانننا فن  نننلج عنننا ف  نننللف  فنضرفإنننل  

 فأل نة    ص ح ي رب عا فن  ل   ل لاسن 
ننض  ف ت ن   ننض  لنا فربنربن  لا علنةن ف  صن ح تنص ب فألع نلت فنتجسيضين  فنت   ين  يتةانا لذنتق ا   مص
ةنل  س ث(  مشي لنا  ج تنست ا  ل س 1001س ن مسن فنت    يف فنتجسيضي  فنت   ي  ل ل رلس فن ذةق   فن  لج 

 نر يف رننك لأنغنلث ف قإنةىا    فن  سي  س خلص     تاك فحملض  ن  لن ف ةل  نلألاملت ف س ن هلل ل ل 
ل اننل لننل  ننق ل ننسم  ل اننل لننل  ننق حمنننج س  ل اننل لننل ي  ننا عاننا فن  ننلإل  ل اننل لننل يمنن  فحل ننلإل س لننصنك 
فألاننملت فنننيت يا ننا  ننل فن  نننلج فنتشننمةار هلننل ن ننس  ننص  فرب نننل ح س ناننر ت ننض   اةلنننل لتاسلنن  لمننن ن 

 نا ةلت  يف  اةلج  خس  ت ض  ل  لري  إلل   
نىنض     رننك  فربربن فن ال  نتص ب فن ا فنتجسيضة    لقجق ن    ع ض خن   لا ف ت   س    ل للنإ

فن جنقن  ةن ا   لمليف ق نليل   فربلصن  س  فتذنفقا    فإتغس فت فن  لنففن ن (  ىل 1001ل ل رلس فن ذةق   
قنننن  س لنننننلن ا   ننننف ف  اننننقر س لنننننل      ىل قةننننلث اسلننننل  ن ةننننن  ل ل  نننن  ناتجسيننننض  عنننننإ نا ننننق ن  ىل فنقف
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ف  ننل  ة  فن ننقب (ر  ( فنننصة ياننضا ناقصننقت  ىل عللنن  فن ننلإل لذننت ةضفا لننا فنتغنن ف  فنمىلنةنن  فن لتنن  
فنننصة ي ننض   يف  إننل ي فمعنن ث س   ننصف ف تننل عننا ع اةننل  فمنتننلت  ف إننتا ة  لننل صننلا ال لننا تةننقر  

ر نا فن نا  لحلةنلن فن للن  س اةنا فإنت ضث ت اقر يف فرب ذة ل  حمنل  ا قض   حملتق  ثىلن  ف إتا ة حتاة ا 
ف ة قعننل  س   ننق نننا ي نننمل ق لصننل  فمع نننل   ف نن     فن ننقر فن قتق سفنةنن  نا جننقث  ف ننقف  فنغصف ةنن    

 ض فحملننسة نذناقلن ل ننل ن   ىل نىنض اةنلن فمنذننلج ف  لصنس لننا خن ت الي تنن  لإننت ضفث تانك فن ننقر فننيت ت ن
 نمي لل  ق لأنقا يف فحلةلن فنةقلة     جضيضن   ناذ ة    ضفمل رؤي   فنتقنةف يف حمل ن  م نات قيس   

فألإننلنةا يف إنن ةي تىسيننا فن ضيننض لننا فنقإننل ي    فن ننقب فر ( ا ف  ننل  ة  قننض فإننت ضث ن ننلنق فن نن 
ننن ن فنغنن ب عاننا  ن ذننا  س  نمننا  نني  ننح ن ننلنق  ن للنن    ننض  ج عننلب فنت   يننقج فنتجسيننضيقجففن ننا  ىل 
نإلجل نن  عاةننن لننا   فنتلنةنن ضرفإنن ذنن ا فنتف ت نن ه  ننصف لننل يف تىاننةح فن جننقن  ننف فن ننا     ة فن ننا ف  ننل

خنن ت ف ىلرننن   ننف ف تننل ف فنذننل ىف س فنتجسيضينن  فنت   ينن  للتننل  فرتنن ا  لحلسلنن   ل ل تنن  فن  عننر   ننف 
إننت ضفث  إننل ي ف ت ننلت  ننلنت م  ف نن ظ   فنمىلننن  ف  ل  ينن  فن لانن   عننا فا فن ننا ف  ننل  ة للتننل  فرتنن 

ف  ل  ة س لمني فمرفعن   فنتا نينقج  فنذنة  ل  فن نالن   فمعن ج س  لم نلن   ىل ف ة قعنل  ف اقنن  فننيت 
 تغاف ف  تجل  ف إتا لة  

 
 مشكلة الدراسة.

 نلإل ممل إ ل يت ح ن ل  ج فن ا فنتشمةار ي ل  نقعلا لا فن نن  س  ر  ص ح فن ا   ينثثس يف عللن  فن   
س نلناغ  فنتجسيضي  فنت   ي  نغ  ص    س حتتلت  ىل لذتق  ل ف لا فربربن نتص قال س  يف لىل ني  نصف فنتةنلر 
نشنننأ تةنننلر (خنننس ل ننننل   ننننن س رننننك  نننق فن ننننا ف  نننل  ة س فننننصة انننل ت  ج يىاننننح فن جنننقن  نننف فن ننننا 

لةن   لق نقعل ل س  لنا خن ت فإت ضفلن نا قر   اةل  فحلةلن فنةق لا خ ت ف ت للن  مىلنتا     ف  اقر 
ف ىلرنننن   نننف  نننصيا ف تنننل ف ف  تا نننف يف فنت  ننن  فن نننه س فن نننا ف  نننل  ة للتنننل  فرتننن ا  ل إنننتا ة س 

لل لنا انأنن  ج ي ننا  ي  ني   ر فن نا  ما فنقصقت  ىل  لحلسل  فنتاىل ة   فنتجسيضي  للتل  فرت ا   فنت   ي
 فجت لعةلا 

 في السؤال الرئيسي التالي: ةدراسوتتحدد مشكلة ال
 لل  مهة  ف تل  فن اذ ر نا ا يف ت نين قة   فنتقفصي ل  ف تاىره

 
 : تساؤالت الدراسة

 ويتفرع من السؤال السابق التساؤالت التالية:
   هتأث  فن ا عاا ف ت  لل لض 
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 لل  ر فنتجسيضي  فنت   ي  ه 
 ) ه  لل  ق فن ا ف  ل  ة  فن قب (ر 
 هف خت ا  ف ف تل ف فنش ن    لل   جن 
 يا ل  لمس تأث فا يف ف تاىره  
 لل  ر ل ققل  فنتص ب ع ض ف  اقره 

 
 :دراسةأهداف ال

  ضا فنضرفإ   ىل حتىةل لل يار: 
فتننل ف  ننللف لننا ف تل ننل  فحلضيمنن   فنت   ينن  فنتجسيضينن  س فن ننا  حمل ننن  فنمشننف عننا  2

 ف  ل  ة(
 خت ا  ف فنت   ي  فنتجسيضي   فن ا ف  ل  ة ل سن    جن فنش ن  ف   1
 لا  نتلت فن لام   فن ا ف  ل  ةن ة  ت ت ر  ىل   ع لت  نتلت  1
   صيا ف تل ف ن  ة  فحلضيم  فنيت نشأ   تةقر  يف    فنتى ةل  ففنمشف عا    4
لننا خنن ت ت ننه ناذنن   قسيننا لننا ف  اننقر   لمننس فجت لعةنن  فنقصننقت  ىل نننا تشننمةار   5
 ف  ل  ة  تى ةلتن  فن ا

 
 :دراسةأهمية ال

 يف فمإاللل  فنتلنة : ضرفإ تظاس  مهة  فن    
  س  ف ىلرنن  يف قذن  فن  ةن  فن  ةن   مهة  خلص  نتةج  نىان  فنضرفإنل  ضرفإ متذا فنتقض

  قا  فإت ضفث ف  اج فمث ق سفيف يف فنىذ  
  ضرفإنننن ى ةنننن  يف لق ننننقمل فنع اةنننن  تيف تىننننضا نقف ننننض عا ةنننن  نظسينننن     ضرفإنننن ذننننا  فنتقننننض 

   ذقيب قذ  فن  ة  فن  ة  
  تةننننقيس فحلسلنننن  فنتشننننمةاة  ف  لصننننسن  ننننل يىضلننننن لننننا رؤ  اضيمنننن  يف ضرفإنننن ذننننا  فنتقننننض 

 فحمل نف  فهلقفن لت فن ا فنتشمةار لا ف ت   ف   نا ات ف  ج
  يف ت  ةي   ر فن ا يف ف ت    ت نين فنتقفصي ل  ف  اقر فنضرفإ  ذا تقض  

  
 :دراسةمسلمات ال

  جق  ع ق  ققي   ف فن ا  ف ت  
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 :دراسةفروض ال
  ج فخت ا ف تل  فن اذ ر نا ا يثثس يف قة   فنتقفصي ل  ف تاىر 

  ج فق فب فن ا لا ثىلن  ف  اقر   فق ا  ف جت لعر ي نا قة   فنتقفصي ل  ف تاىر 
 

 :دراسةحدود ال
 قج  ماة  فنت للة   فن  قج جبلل   ف اك ع ض فن نين جبضن قذ  فنسإ   فن   اض   لملنة  :

  ن 2411-2411فن  ي فنضرفإر فنمل  ن لث   ة :اض   ال
  اض   لق قعة  :

ت سينف لا اةنا   فنت   ي  فنتجسيضي   فن ا ف  ل  ة ف ىلرن   فعاا  ضرفإ يىت س فن (2
عس ةننن  لنننا   لماننن س  فنسلنننقا   ع نننلهل   ننن  س فن للننن   انننلل حمس  تلرخيانننل  تةقر نننل ل نشنننأف ضرإننن  س 
 ف ضرإ ( 
 فنت   ي  فنتجسيضي    ع لت تت ل ت فن لام  اتلرف  لا   (1
 فن ا ف  ل  ة   ع لت تت ل ت فن لام  اتلرف  لا (1

  تربر فن لام  فختةلر ل هلصيا ف تل ف فن  ةف  لألإ لب فنتلنة :
فنت   ينن  فنتجسيضينن   فن ننا ف  ننل  ة س اةننا  ج فنتجسيضينن  فنت   ينن   ةننن  فنت ننليا فنقف ننح  ننف  -

 ل إنننتغسفب يف فنصفتةننن   فنتاىل ةننن  س  ة  نننل  ةنننن فن نننا ف  نننل  ة  ق نننقعةتن ف جت لعةننن   فنت مننن  
 ف  ظ  

  ج ف نتىنننلت لنننا فنت   يننن  فنتجسيضيننن   ىل فن نننا ف  نننل  ة ي نننض نىةننن  حتنننقت  للننن  يف تنننلري  فن نننا -
ف  لصنننس س اةنننا ت ت نننر فنت   يننن  فنتجسيضيننن   ىل ن نننقج فحلضفثننن   ة  نننل ي ت نننر فن نننا ف  نننل  ة  ىل 

 ن قج لل   ض فحلضفث  
   نا لام  فنتجس   فنصفتة   لت فنسإ   فنت قيس يف  عاا ضرفإ ىت س فنت (2
لرننن   ننف نا ىيف فنتة ةننل ف ةننضف  سفنةنن  فإننت ضفث  إنناقب ف ىننل    فمث ق  عاننا ضرفإنن فنىت ننس ت (1

 فنت   ي  فنتجسيضي   فن ا ف  ل  ة عاا لذتق  فنتاىر  ف إتجل   
 

 :الدراسة إجراءات
  ىل ث ث جقفنا : ضرفإ  ىذ   صف فنت

 ف لنا فن ظسة  (2
 فنتجس   فنصفتة  نا لام   (1
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 فنتة ةل ف ةضف   ف ىل    فمث ق سفنة ( (1
 الجانب النظري: أواًل:

 نقص ر نضرفإ  عضن ل لاا   ر :تت   نةن فن لام  ف  اج ف
 األول : الحداثة وما بعدها: المبحث
   لل   ض ل لل ة  لساا  فحلضفث  (2
 ف  لنة  يف فحلضفث   لل   ض ل  ظسيل      فن (1

 :: المدرسة التعبيرية التجريديةالثاني المبحث
   ت سيف فنت   ي  فنتجسيضي  (2
  نشأن ف ضرإ  تلرخيال  تةقر ل (1
    ا ضرإ ف  لح فن لل  ن (1
  فنسلقا   ع لهل      (4
    عس ة  لا فنت   ي  فنتجسيضي   لما  (5

 :: الفن الجماهيري )البوب آرت(ثالثال المبحث
 فن ا ف  ل  ة ت سيف  (2
  نشأن ف ضرإ  تلرخيال  تةقر ل (1
    ف  لح فن لل  نا ضرإ  (1
  فنسلقا   ع لهل      (4
 فن ا ف  ل  ة عس ة  لا   لما  (5

 الفن والمجتمع.: الرابع المبحث
 ي ة   فن ا  تاىةن  ف فحلضفث   لل   ض ل  (2
 فن  ق  ف ت ل ن   ف فن ا  ف ت    (1
 فن ظسي  ف جت لعة  يف فن ا  (1
  مهة  فن ىض فن ه ل ضخي ناتص ب فن ه  (4
 فأل ضفا ف جت لعة  نا ا  (5

 
 ثانياً: التجربة الذاتية للباحثة :

ت  ةننص   س اةننا قللننإفنصفتةنن   يف تس تاننل   ع ننلت فن  ننلنف  فإننت ل   فن لامنن  لننا فميننلر فن ظننسة     
 لإننت ضفث فألنننقفج  لذننتاامل  لننا فحلةننلن فنةقلةنن    قعنن  لننا فناقاننل   نن ا ناذنن   فن ننا ف  ننل  ة 

 قننض اسصننإ فن لامنن   ج تمننقج مجةننن  لذننت ةضن لننا تى ةننل  فن ننا ف  ننل  ة عاننا  نننقفم لننا فربشننا س 
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  فحملاة    نس فاتةلجنل    نضا ت نينن قة ن  فنتقفصني لن  ف تاىنر  فنتنأث  فناقال  نل    لا ثىلن  ف  ل 
    نةن  

 
 ثالثاً: التطبيق الميداني )المقابالت اإلثنوغرافية(:

عاةاننل   نن  فناقاننل   إعس نن رنننك   ننض  ج  ضرفإنن سفنةنن  لنن  عة نن  فنلىننل     ث ق   جننس  فن لامنن  
 لنا  ن  ال   ن   ع نلت فن لامن  فننيت   فن ا ف  نل  ة(  تجسيضي فنت   ي  فن فنيت  مي ل ا لا ف ضرإتف
 نمنني لضرإنن  س  لننل  رف لننلج ضرفإنن ت اظ فإننتجل   عة نن  فنس  رنننك ننن ضرفإنن  نتجتاننل يف فنتجس نن  فنصفتةنن  نا

  يف ت نين قة   فنتقفصي ل  ف تاىر لا لا  ناقا  ف تل  فن اذ ر
 

 :دراسةمصطلحات ال
 : Study Comparative دراسة مقارنة

( ا  رإل فنمتنلب   هنق   رإنلا   ةرفإن ا : قنس     ق ني 2971رلس  نةس  (خس ج   ث( حتإ لنل ن   رررإلر
 179عاةن نةا ظن  ي ا ن  يىلت  رإل فن ا   فن اا  ا

ل ننل رلننس حتننإ لننل ن  قنرننسرجر( قننسج فنشننر   لنشننر  :  فانننن  ننن س  قننلرج  ننف فألاننةل   فاج  ة اننل س ناننق 
 ف ى ننق   ل قفاننن    ننل ف ىل انن   ننف فنشننة ف   سننن   جننق  ب ف ىننلرج  فنتشننسي  ف ىننلرج س لىننلرج س  يىننلت فأل 

 ف ت لب  ف خت ا س   ق لأخقر لا ف ةنفج فنصة تقاج  ن فألاةل  فنظس لل ن   اج( يف ف  ج  فنقإةا 
  نف     لمنس ( فأل ب ف ىنلرج  أننن ننسمل لنا ننس مل ف  سنن  يىنلرج  نف  1006ي نسا عنقض   صنة الا 

ي ت ر لي ل ا نل  ىل  لن     ققلةن     نغن   ن  فأللن     فنىقلةن     فناغن  فننيت ي ت نر  نةانل فأل ب ف خنس س 
  ننص  ف ىلرننن  قننض تمننقج  ننف ع  ننس  فاننض     لمننس ناققننقا عاننا ل ننليل فنتشننل ن  ل ننليل ف خننت ا  ننف 

مشنننف فن ننن    نننف ف  فب نف ىلرنننن    قنننض  نننضا  نننص   ل سنننن  فن قفلننني ف ذنننث ن  عنننا رننننك س  ف  فب
 ان  فن  ة     ف   قنة   ة ال  تأث   اض ل عاا ف خس س  قض يمقج  ضنال ف قف

فتننل ف لننا فتل ننل  تىننلرج  تننقفاج  ننف   صنن ة   رفإنن   أهنننل فنضرفإنن  ف ىلرننن   جسف ةننلا ت ننسا فن لامنن    
 تل  فأللمس تأث فا يف ف تاىر   خت ا  ة ا ل نات سا عاا ف   جق  ف ت لب  ف  سن فن ا
 

 :  Abstract Expressionismالتجريدية التعبيرية 
لشتى  لا فنت     ث(1007يف فناغ  ف  اةني  ل ل رلس فن  لغ   Expressionistفنت   ي  

Expression ي ه فن  س    فن غا  إت سفت خ ص  ف قف  س     ج  س  خس ت ف ل ن فربلث   ي ض  
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ع سفا   منل    ض لا اض ث ت لعي خلرجر مضث حتقت يف ف ل ن فأل نة  س نلنت     منل  ق نتلت ت لنس 
 ع اةتف مهل : تةقي  ف قف  فربلث  ف ن  لت 

فنننصة تقإننا  ننف  فن ننه ث(  أهنننل رنننك ف تننل 1000ي سناننل ن نني   لننل فنت   ينن  فنتجسيضينن  ناننر ل ننل 
صننسنلا س   لننل  إنناق ل نىننض فإننت لر   إنناقب فنذننسيلنة       تسيننضفا  صننسنلا    نن فا فنت  نن   فنتجسيننض نانن  يمننا ت

 تن ل ل  خص  عا  نملر فنتم ة ة   يقر 
ث(  ىل  ج  ننضفيل   نصف ف تنل  للننإ  تجننلرب فن  نلج  فإنةار للنضإننمر 1001 قنض  انلر فن ذنةق   

 يذ ا  لن لق قعة   فنصة  عل  ىل فنت     لإت ضفث فألاملت فناقنة  ف س ن نة ل 
يانننضا  ىل ف رت نننلمل ث(  ج للنضنذنننمر لنننلج 2996  لانننن  ث ( 2980فألن نننر    لنننض لننني لنننا قنننض 

عننا فنىننة  ف ننس ن فألقننضر عاننا فنت  نن  عننا  فألاننملت فنة ة ةنن   لامننلا   لنت ننقيس  ىل لذننتق  ف قإننةىا تلرلننلا 
ل نةنن  نت اةاننل عننا ف سفق نن   تةننإ  ي ننل فنغ ننل ر ل ننل    ننصف تةننإ  لنتجسيننضفن  ذننة  س فحلىننل ل فن لي ةنن    

  ننر  يف  لسيمننل تةننإ  لنت ننقيس فحلسلننرفن ى ةنن   اننلرن  ىل فن ىنن  فنننيت تظاننس عاننا فناقانن  س     فن ى نةنن  س 
ت ننننسا  ي ننننلا  ضرإنننن  نةقيننننقرة لننننا ر ف  ننننل  نننننة   ة لننننقن ج س جللذننننقج  قنننننقة س لننننلرة رثمننننق  (راننننةي 

 جقرلر 
تشننن ي مجةننن   ع نننلت فن نننا فننننيت  مانننإ ناذننن   فنت   يننن   ضرفإننن   نننصف فن جسف ةنننلا يففنت   يننن  فنتجسيضيننن    

س لننا تاىل ةنن   ف ت ننل  عننا ف ق ننقعة   ىل فن  ننس فحلننل  عىننا فحلننسب فن ل ةنن  فنملنةنن  فنتجسيضينن  ل ننص نشننأ ل 
    فإتغسفب يف فنصفتة     ر  صنك تش ي فن  قج فن اماة  

 
 : Pop Art الفن الجماهيري )البوب آرت(

لننا   ت   ننق Lawrence Allowayةا ففن لقننض انننقرفنس  نننق  ث( ج 1008  فنذنن لعر  رلننس 
ا  فننيت  populer نر فخت نلر نما ن  ا   "pop"س  لا ن   ث2958انا فن قبا علث  ةاح ل  يال

 ت ه فأللمس اةقعل 
ث(  ج فن نننا ف  نننل  ة  نننق حمل نننن  م نننل  1007 نننلمهة   ث(   1001قنننض  لنننض لننني لنننا فن ذنننةق      
 ف تضف ننن   ننقرفنث فلإننت ضس ناننق نننا تننلرة ي ىننض اةننلن فمنذننلج ف  لصننس   ننا  ثةىنن   ننف فن ننا  فحلةننلن ر ف

 فمع نننل  ف شنناقرن  فألقننقفت فنشننل      فنذننا  فنغصف ةنن   فنى ننح  ف نن   ف  ننقرن  فنذننة  ل  ننقثل ننقر 
    ضناضف ي  نصف تر  لنضف ي  ف ضي ي ترب فلتضف  ن ل ل ن نات قيس  فنتقنةف س

ف انننن ف س   يف  لسيمننننل    قإننننل ي فنمىلنننن  ف  ل  ينننن فن ننننا ف  نننل  ة ف ننننت   جث( 2997رلنننس عةةنننن      
فألقننني مجلنةننن       ننن  ا فحلةنننلن فأللسيمةننن  فحلضيمننن  س اةنننا فإنننت  ي فن  نننلنقج فنقإنننل ي فأللمنننس تنننضف  ا   فرتنن ا

 تى ي فنقفق  ف جت لعر ف  لصس  ل قمل لا
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يشننننن ي مجةننننن   ع نننننلت فن نننننا فننننننيت  مانننننإ ناذننننن   فن نننننا  ضرفإننننن فن    نننننصيف فن نننننا ف  نننننل  ة  جسف ةنننننلا    
 لنمىلنن   ف ت للنن ف ق نقعر عنق ن نا نلمل  نل يت ن  ن لنا س  نت   ين  فنتجسيضين ف  نض تننشنأل ص ف  ل  ة 
قتق سفنةنننن   فمع نننننل  ث فن ننننقر فن فينننن   لننننل يشننننغي فن ننننلإل يف اةننننل   فنةقلةنننن  س  رنننننك  لإننننت ضف  ل   

 فنت قيس نى ح ف  قرن ل ل ن ناتقنةف    ف     ف



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الثاني
 دبيات الدراسةأ

 
 
 

 الدراسات السابقة واًل:أ
 اإلطار النظري ثانياً:
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 الدراسات السابقة::  أوالً 

الدراسات المرتبطة بعملية التواصل بين الفن والجمهور ومدى ارتباط الفن بالقيم  (1
 .االجتماعية والواقع المعاصر

ومبادئ مرتبطة بالنظريات بيرية التجريدية وما تقوم عليه من أفكار دراسات تناولت التع  (2
 .النفسية

 .دراسات تناولت الفن الجماهيري ومفاهيمه الفنية والفلسفية المتأثرة بثقافة االستهالك  (3
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 أوالً : الدراسات السابقة:
ايل وجمالػ    ودػد دا ػل الدارسػ  قت ػ    الػ دراسػ يشتمل هذا اجلزء على الدراسات السػاقة  ارتبطةػ  دبوعػوع ال

 الدراسات الساقة  إىل ثالث حماور أساس     هي كالتايل:
دراسات ب اولل عمل ػ  التوالػل قػل الوػجل واجلموػور و ػدا اربطػاط الوػجل قػالة ي اواتماع ػ  والوادػ   احملور األوؿ:

 ارعالت.
 ةـو عل    جل أفكار و طادئ  تبطة  قال ظتيات ال وس  .احملور الثاين: دراسات ب اولل التعطريي  التجتيدي  و ا ب

 احملور الثالث: دراسات ب اولل الوجل اجلماهريي و واه م  الو    والولسو   ارتأثتة قثةاف  اوستوالؾ.
 

أواًل:الدراسات المرتبطة بعملية التواصل بين الفن والجمهور ومدى ارتباط الفن بالقيم 
 :االجتماعية والواقع المعاصر

"العوا ل ارؤثتة يف عمل   اوب اؿ ارطاشت قع واف  . هـ1422عبد الرحمن ، المغربي ، األولى. دراسةال (1
  اا ع  أـ الةتا   دسي الًتق   الو       ك  اركت     رسال   قل ارتلةي والعمل الوين التشك لي"

  ااستري غري   شورة.
  ل قل ارتلةي والو وف التشك ل     وبوعح األسطابهدفل الدراس  إىل ربديد قعض السلط ات اليت بو

اإلعالـ وارتاح  ولاوت  ارؤدي  إىل لعوقات يف عمل   التذوؽ الوين   كما بعتض ألمه   دور ال ادد ووسائل
ي و  اهج الًتق   الو    يف اوربةاء قالثةاف  الو    للمتلةي   كما ب اولل اوهتما ات اليت ي شدها ارتلة العتض

 است عاب العمل الوين.الثةاف  الو    للمتلةي يف فوي و يف العمل الوين كي يتواعل  ع  ويتذود    ووعحل دور 
 بولل الطاحث إىل ال تائج التال  :

 الو اف.يف عمل   اوب اؿ قل ارتلةي و  بعترب ارعارض الو    والوسائل ارتئ    جل اجلوانب اهلا   .1
 لوجل الديث وثةاف  ارتلةي قارملك .ه اؾ هوة وادع  قل  ووـو ا .2
د ور دور وسائل اإلعالـ وال ادد الوين ولاوت العتض يف بوع ل اوب اؿ قل ارتلةي والعمل الوين  .3

 التشك لي.
واود قعض الة ور يف ار اهج والط ئ  التعل م   الو    يف اردارس دما يةلل  جل اوهتماـ قالتذوؽ الوين  .4

 الوجل التشك لي.واوب اؿ اجلماهريي ق
 جل التول ات لتاليف الة ور يف عمل   اوب اؿ قل ارتلةي والعمل  ا  عددل الدراس  الساقة  ودد ادًتح

 الوين التشك لي :
أف بشمل ارعارض الو    على األعماؿ اليت بعاجل  وعوعات بت ل قالط ئ  احملل   حىت بلةى التةطل  جل  .1

 عا   ارتلةل.
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ال ح ح  عجل طتيق بوس   الةاعدة الثةاف   الو    يف اجملتم   جل خالؿ وسائل بكويجل للة ي ال ةدي   .2
 اإلعالـ وارعاهد والكل ات العلم   ارتخ   .

بوع ل دور ار اهج الو    يف التعل ي العاـ  جل خالؿ ال ظتيات الديث    دبا ي مي الة ي التذود   ويزيد  جل  .3
 اخلربات اجلمال  .

الدراس  الال   يف اهتما وا قتوع ل دور الوجل يف اجملتم   جل خالؿ الع اي  قارتلةي التةل هذه الدراس     
وؽ الوين يف بوع ل عمل    جل هذه الدراس  يف ب اوهلا روعوع ال ةد والتذطاحث  وثةافت  واهتما اب    كما استوادت ال

لتعتؼ على اوذباه الولسوي الذي يعزز  جل خالؿ ا الدراس  الال   بسعى للولوؿ إىل فجل أكثت فاعل  و اوب اؿ   
   ارةاقل  اإلث وغتاف   أسلوب قاستخداـوذلك قارةارن  قل التعطريي  التجتيدي  والوجل اجلماهريي  التوالل    ارتلةي

 ذبتق  ذاب   للطاحث .   إاتاء 
 
لي يف دعػػي "دور الوػػجل التشػػك قع ػػواف  م2004حنــان مدمــد عبــد الدميــد ، الثانيــة. حجــار ، دراســة ال (2

اا عػػ  أـ الةػػتا   دسػػي الًتق ػػ  الو  ػػ     كػػ  اركت ػػ    رسػػال   ااسػػتري غػػري  الةضػػايا اإلنسػػان   ارعالػػتة "
   شورة.

 هدفل هذه الدراس  إىل  ا يلي:
إقتاز دور الو اف التشك لي يف العامل العػت  اإلنسان   ارعالتة و بوع ح دور الوجل التشك لي يف دعي الةضايا  .1

 الةضايا العتق   ارعالتة. يف قلورة
 التعتؼ على أهي الوسائل الداعم  للوجل التشك لي ع د عتع  للةضايا اإلنسان  . .2
التأك ػػػد علػػػى أهػػػػي اوذباهػػػات الو  ػػػ  الػػػػيت كواحػػػػدة  ػػػجل أهػػػي الةضػػػػايا العتق ػػػ  و دراسػػػ  الةضػػػ   الولسػػػة       .3

 استخد وا الو اف الولسة ين يف التعطري عجل دض ت .
العتق ػ      و  وج التاريخي يف التعتؼ على دور الوجل التشك لي يف دعي الةضػايا ارعالػتة العار ػابطعل الطاحث  ار

وعتعل مناذج ألهي األعماؿ العار   عرب بػاري  الوػجل التشػك لي ارعالػت   كمػا بعتعػل لاقعػاد التاريخ ػ  اخلالػ  
 ػػػو وين   واسػػػتخد ل الطاحثػػػ  ارػػػ وج قالةضػػػايا الوط  ػػػ  ودضػػػ   فلسػػػةل وبوث ػػػق أهػػػي  تاحػػػل ال ػػػتاع العػػػت  ال
العار ػػ  الػػيت كػػاف هلػػا دور يف دعػػي العتق ػػ  و الولػػوي التحل لػػي يف ولػػ  وربل ػػل األعمػػاؿ التشػػك ل   الولسػػة     و 

  وعوع الةض  .
 الساقة : دراس أهي نتائج ال

بتمجػػػ  ارشػػػاهد أف الو ػػػوف التشػػػك ل    ػػػجل أقػػػتز الوسػػػائل الداعمػػػ  لةضػػػايا اجملتمعػػػات فةػػػد سبكػػػجل الو ػػػاف  ػػػجل  .1
 ار ريي  إىل لغ  ف    يسول التخاطب  جل خالهلا.

بتم ز التسال  الو    قأهنا رسال  حمايػدة ب ةػق قلغػ  ناقعػ   ػجل اإلحسػاس ال ػادؽ الػذي يعػرب عػجل الةػائق وو  .2
 ي ةق إو قالق.
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قػ  ف وػا قػل الػ  الو  ػ  ر جل الو اف الولسة ين رغي ظتوؼ الشػتات  ػجل ق ػاء عالدػ  وط ػدة ظوػتت يف أعمسبك .3
 ارضموف  ثل  جل خالهلا الواد  الذي عاش  ويع ش  شعط  الولسة ين.الشكل و 
 :دراس أهي بول ات ال

 اوهتماـ قار جز التشك لي العت  وبأك د دوره يف ل اغ   ال ح خال  قالةضايا العتق  . .1
 ارؤثتة يف التأي العاري.بأك د التوالل قل الو اف التشك لي ووسائل اإلعالـ الديث  وبوس   الدائتة  .2
ب ظ ي  عارض دوريػ  الةضايا الوط    و إنشاء  ؤسسات ف    عتق   هتتي قدعي الوجل التشك لي ارتخ ص يف  .3

 العاري.و على ارستوا العت  
دوره الوعػػاؿ يف الةضػػايا ارعالػػتة   ودػػد اسػػتوادت الطاحثػػ   ػػجل هػػذه الدراسػػ  يف ب ػػاوؿ عالدػػ  الوػػجل قػػاجملتم  و 

لدراسػػػ  الال ػػػ  قأهنػػا أكثػػػت زب  ػػػا  إذ بسػػػعى للولػػوؿ إىل األسػػػلوب األكثػػػت بػػأثريا  يف اجملتمػػػ  عػػػجل طتيػػػق وبتم ػػز ا
ارةاقلػ  اإلث وغتاف ػ    إعػاف  إىل التجتقػ  الذاب ػػ  اذباهػات الوػػجل قاسػتخداـ أسػلوب ارةارنػ  قػل اذبػاهل هػا ل  ػجل 

 للطاحث .
"دراسػػػ  نةديػػػ  باريخ ػػػ  بوعػػػح  ػػػدا قع ػػػواف  .م2005،  ، ســـها علـــي حســـني مدمـــد الثالثـــة. دراســـةال (3

رسػال  كل ػ  الو ػوف اجلم لػ    الةػاهتة     اا عػ  حلػواف    التواعل قل الو اف ار ور وارتػذوؽ لوػجل الت ػويت"
  ااستري غري   شورة.

 الوجػوة الػيت نشػأت قػل الو اف يف العمل   اإلقداع     وأشارت إىلل الدراس  أمه   كل  جل ارتذوؽ و ب اول
 ػػذاهب الوػػجل الػػديث   ونادشػػل  ػػدا التواعػػل قػػل أعمػػاؿ مػػاؿ الو ػػانل نت جػػ  بعػػدد  ػػدارس و أعارتلةػػي و 

 ار ور وارتذوؽ لوجل الت ويت  جل خالؿ دراس  باريخ   بوعح قعض أقعاد هذا التواعل.
 شػػاعته إف غايػ  الوػػجل بتمثػػل يف الولػػوؿ ألعمػػق بوػػاعالت ارتلةػػي  ػػ  العمػػل الوػػين   فالو ػػاف يعػػرب عػػجل   

ارتلةػػي ف نػػ  يػػتووي هػػذا العمػػل  هدوئػػ  الوةػػتي   فػػ ذا  ػػا بةارقػػل  شػػاعت الو ػػاف  ػػ   شػػاعت ىل ح ػػل علػػ
ي ػػد ج  عػػ    فالو ػػاف و يوػػتض نوسػػ  علػػى ارتلةػػي   وقالتػػايل فػػارتلةي و يوػػتض عمػػال   ع  ػػا  علػػى الو ػػاف و 

 حبج  بةطل  أو   ل  ل .
تلةػػي  ػػجل العمػػل الوػػين    ػػ  لػػعوق    ادشػػ   ودوػػ  هػػذا يف يف   ادشػػ   ودػػ  ار دراسػػ بكمػػجل  شػػكل  ال

عوء  ا يشعت ق  ذباه الو اف خ ولا   ىت كانل ثةاف  ارتػذوؽ  تواعػع  إىل حػد  ػا   ف نػ  دػد يشػعت قػطعض 
 اوعةتاب واإلحطاط ذباه لوح  الو اف ارطدع.
 على ال حو التايل: دراس يف عوء  ا سطق قلورت الطاحث  أهداؼ ال

 بوع ح عمل   اإلقداع يف العمل الوين.حماول   .1
 ك   يتواعل الو اف     تذود  . .2
 ارتلةي األ ثل. .3
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 على ال حو التايل: دراس وااءت نتائج ال
 .نوسي عجل -الدراس  ال ةدي  يف جماؿ الو وف التشك ل   بتبكز على بةدمي بةتيت ربل لي .1
 وهي  تعددة و تطاي   قت وع ال ظتيات اجلمال  . ارعايري اليت يست د إل وا يف الكي اجلمايل ل سل واحدة   .2
مكجل الو ػاف  ػجل ربة ػق اروعػوع   يف العمػل ل ػتوقد أف يستوعب الو اف اراعي والاعػت وسسػده يف عملػ   .3

 الوين.
 أمه   الطعد اجلمايل التةوري الذي يتسي ق  الوعل اإلنساين. .4
ا  أساس   ظوتت يف سػعي اإلنسػاف الػد وب إىل الاا  اجلمال   لدا اإلنساف الطدائي أو ارعالت هي حا .5

  زج ب تفاب  قاجلماؿ.
 ااءت بول ات الدراس  كما يلي:و 

  الشػػطاف علػػى إنتػػاج أعمػػاؿ ف  ػػ  بوظػػبشػػج   الو ػػانل التحل ل ػػ  و عػػتورة بشػػج   الكتاقػػات الو  ػػ  ال ةديػػ   .1
 ثتت أعماهلي يف اجملتم .حثوي على التواعل    إذمازات التواد الذيجل أحضاريا يف ال اة العا     و 

 بشج   ارشتوعات ال غرية اليت هتتي ق نتاج أعماؿ ف    ذات هدؼ ثةايف أو قعد مجايل يف ال اة العا  . .2
 ار تيل.ق أعماؿ  شاهري الو انل العتب و عتورة اوهتماـ قتوث  .3
 التحالت إىل ارتاح  األثتي .بشج   إدا   ارعارض الو    و  .4

بػػأثري الوػػجل علػػى اجملتمػػ    وسب ػػزت الدراسػػ  الال ػػ  عػػجل هػػذه  دراسػػ ثػػ   ػػجل هػػذه الدراسػػ  يف وادت الطاحودػػد اسػػت
ل خػالؿ ارةارنػ  قػ حاولل أف ذبعػل الوػجل أكثػت فاعل ػ   ػجلمل بةت ت على اجلانب ال ظتي فة    قل الساقة  قكوهنا 

أيومػػػا أكثػػػت بػػػأثريا    قاإلعػػػاف  إىل التجتقػػػ   طرييػػػ  التجتيديػػػ  والوػػػجل اجلمػػػاهريي قأسػػػلوب ارةاقلػػػ  اإلث وغتاف ػػػ  رعتفػػػ التع
 الذاب   التةط ة   للطاحث  .

دور ارتػػػذوؽ يف التجتقػػػ  "  قع ػػػواف م2001بهـــال الـــدين يوســـ   ليفـــة ،  الرابعـــة . بـــراب ،  دراســـةال (4
سػػتري  ػػا قعػػد الداثػػ "   اا عػػ  حلػػواف   كل ػػ  الًتق ػػ  الو  ػػ    الةػػاهتة   رسػػال   االو ػػوف الداثػػ  و اجلمال ػػ  

 غري   شورة.
هتػدؼ الدراسػ  إىل الكشػ  عػجل دور ارتػذوؽ يف ف ػوف  ػا قعػد الداثػ  وسب ػزه عػجل دور ارتػذوؽ يف ف ػوف الداثػػ    

 يف التايل: دراس وبتضح أمه   ال
 التعتض لةض   ها    جل دضايا التذوؽ الوين. .1
 ق اف دور ارتذوؽ يف ف وف الداث  و ا قعد الداث . .2
 عتق   قدراس  يف  وعوع هاـ  جل  وعوعات ال ةد للتذوؽ الوين.إثتاء اركتط  ال .3
بةدمي  ادة علم   للةائمل على قتا ج الو وف وباري  بذودوا عجل طط ع  دور ارتذوؽ يف  ػتحليت الداثػ  و ػا  .4

 قعد الداث .
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التجتقػػػ   ارػػػ وج التحل لػػػي وسػػػتخالص األسػػػأ الػػػيت ي طغػػػي أف يسػػػت د إل وػػػا ارتػػػذوؽ يف دراسػػػ ودػػػد اسػػػتخدـ ال
اجلمال     وار وج ارةارف للتولل إىل األسأ وارعايري اليت بةـو عل وا ن وص  ػا قعػد الداثػ  عػجل طتيػق ارةارنػ   ػ  

 كالتايل:  دراس ف وف الداث    وااءت نتائج ال
ح ػث  وهػي  شػارك  حة ة ػ  مسػ  اوهتيػ  يف فػجل  ػا قعػد الداثػ  شارك  ارشاهد يف التجتق  الو    ألطحل  .1

 وألطح أكثت انوتاحا  على اجملتم .  ا قعد الداث يف الو اف ل ذاب   دل
ألطح العمل الوين يف ع ت  ا قعد الداث    دجما     الط ئ  الةط ع   اليت ولد يف أحضػاهنا   وزالػل الػوااز  .2

 قل الةط ع  والوجل.
أ ا فجل الداث   بك ولوا  وسائل ألطح أفكارا  ربوظ قإذ  يتبط  فجل  ا قعد الداث  قع ت ع ت ارعلو اب   .3

 .للمتاح  وارعارض وال الوناتوهي ف وف فكاف  تبطةا  قال  اع  واإلنتاج 
ري قتغػػري بوسػػري العمػػل يتغػػو بتعمػػق التجتقػػ  التذود ػػ  كلمػػا زادت فعال ػػ  ارشػػاهد يف اند ااػػ  يف العمػػل الوػػين  .4

 موور.العمل الوين و يكتمل إو دبشارك  اجلوع  ارشاهد وحالت    و 
الت ػػػوز ت ادضػػػ  و يف فػػػجل  ػػػا قعػػػد الداثػػػ  يسػػػتمت  ارتػػػذوؽ قالت ادضػػػات ارتوالوػػػ  يف األعمػػػاؿ   وقالتة  ػػػات ار .5

 .أعماؿ دائم  على اجلم  قل التوري  والتوكم   واهلزل   والتطس   وارتحوهي  ارت ادض 
ىل  سػػتوا التعدديػػ  وربػػوؿ  ػػجل عػػامل نػػوع الت يػػ  إ   ػػجل ال ظػػتة الواحديػػ  اجلانػػب   و ربػػتر ف ػػاف  ػػا قعػػد الداثػػ .6

 ال خط  والتوود   إىل عامل دميةتاط   التذوؽ الذي ية   ةاقل دة ع  الداث     اجلموور.
 كالتايل:  دراس وااءت بول ات ال

 .أمه   األخذ قالدراسات التتطع   لدور ارتذوؽ يف التجتق  اجلمال    .1
 ػ  عػتورة بةػػويت  اثػ  ع وػا يف ف ػوف  ػػا قعػد الداثػ ف الد تاعػاة اوخػتالؼ يف  عػايري الكػي والتػػذوؽ لو ػو  .2

 . ا قعد الداث  عايري 
 اوهتماـ ع د ربل ل األعماؿ الو    قالة ي التعطريي  واجلمال   للعمل ول أ الة ي التة    واللون   فة .   .3
 .ارتاح  ودور الثةاف إنشاء  تاكز للت م   التذود   يف و  دور ارتذوؽ يف التجتق  اجلمال  عمل ندوات عجل  .4
 بسلسل العمل ات اليت  ت هبا الو اف. استعادةلتحة ق اوستمتاع اجلمايل على أكمل وا  على ارتذوؽ  .5
 .ي طغي للمتذوؽ أف ي تةل يف ذبتقت  التذود    جل  تحل  ارتع  التمث ل   إىل  ستويات أختا لالستمتاع  .6

ق قػػدور ارتػػذوؽ يف إطػػار الظػػاهتة اجلمال ػػ  و تاحػػل التػػذوؽ    ودػػد اسػػتوادت الطاحثػػ   ػػجل هػػذه الدراسػػ  ف مػػا يتعلػػ
للوجل اجلماهريي ودور ارتػذوؽ ف ػ    وبتم ػز الدراسػ  الال ػ  قًتك زهػا علػى كما استوادت الطاحث   جل بعتي  الدراس  

ط ل تاف ػ  يف سػغث و ارةاقلػ  اإلأسػلوب اذباهل ف  ل شودا نةة  التحوؿ قل ف وف الداث  و ا قعدها وارةارن  ق  ومػا ق
 يف اجملتم    إعاف  إىل ذبتق  الطاحث  العمل  . كثت فاعل  أإنتاج فجل 
   واتمػاعي للو ػاف ار ػتي ارعالػت"التوا  ا "قع واف  م1997نجيب ، عز الدين ، الدراسة الخامسة. (5

    لػ أ فةػ   ػجل تمدراس  ألقعاد اوب اؿ قل الو اف ار تي واجمل يشمل كتاب    اجمللأ األعلى للثةاف   
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الدول  اواتماع     قل  جل   ةلق  ود  ور ي  الو ػاف ذبػاه اجملتمػ    ةلق اروعوع أو الشكل أو الت ز أو 
  وانعكاسػػاهتما علػػى إنتااػػ  شػػكال  و ضػػمونا    ومهػػا ربػػدداف يف ال وايػػ  هػػذه التجل ػػات كمػػا ربػػدداف الػػدور 

 اواتماعي للوجل.
ذريػ  يف حتكػ  الوػجل العػاري خػالؿ الػتقل العػار تل ويف أعةاهبمػا والػيت كما يوعح الكتػاب التحػووت اجل

عػػجل دووت مجال ػػ   دراسػػ أدت إىل د ػػور يف العالدػػ  قػػل الوػػجل واجملتمػػ  ودفعػػل الوػػجل رمػػو التجػػارب التة  ػػ  
اديػػػدة دوف انشػػػغاؿ قػػػأي  ضػػػموف ااتمػػػاعي   ودػػػد انعكسػػػل هػػػذه التحػػػووت علػػػى حتكػػػ  الوػػػجل ار ػػػتي 

دراات  تواوبػػ    فم وػػا  ػػا هػػو إسػػا  أخ ػػب الػػت ا اإلقداع ػػ  يف أعمػػاؿ الو ػػانل ار ػػتيل  ػػ  الػػديث قػػ
 قةاق  شػكالين   عػزؿ عػجل اجملتمػ     وا  ا هو سليب طط  التك  الو  تواظ خب وط اوب اؿ    اجملتم  و اوح
بسػعى الدراسػ  الال ػ  لتوع ػل  بلتةي الدراس  الال ػ   ػ  الكتػاب يف دراسػ  الػدور اواتمػاعي للوػجل   ق  مػا  

ارةاقلػػػ  أسػػػلوب التعطرييػػػ  التجتيديػػػ  والوػػػجل اجلمػػػاهريي قدور الوػػػجل ااتماع ػػػا  وذلػػػك  ػػػجل خػػػالؿ ارةارنػػػ  قػػػل 
 اإلث وغتاف   إعاف  إىل التجتق  الذاب   للطاحث .

 
لنظريات : دراسات تناولت التعبيرية التجريدية وما تقوم عليه من أفكار ومبادئ مرتبطة باثانياً 
 النفسية:
" التجتيدي  التعطريي  كمدخل  قع واف م2003 ، أشرف مدمد حسنين األولى . الدلواني ،دراسة ال (1

لدا طالب كل   الًتق   ال وع  "  اا ع  حلواف  وستحداث أعماؿ ب ويتي   جل خالؿ بوظ   اخلا ات
   كل   الًتق   الو      الةاهتة   رسال   ااستري غري   شورة.

يف حماول  اجلم  قل التجتيدي  التعطريي  وبوظ   اخلا ات للتولل إىل شكل  دراس خص  شكل  البتل
اديد أكثت بعطريي  وانةالد  وذلك قاستخداـ هذا األسلوب األورو  ار ةلق يف بعطرياب  الشكل   واللون   

  إعاف  خا   ات اديدة  وارلمس   وإعاف  بة  ات أختا  عربة كسكب اللوف وربتيك  للح وؿ على بأثري 
ل اع   وحماول  اوستوادة  جل هذا كل  للتعطري عجل  وعوعات ااتماع   ذات شخ    طط ع   أو عضوي  أو 

   تي  وعتق  .
 كالتايل:  دراس وااءت أهداؼ ال

 ار تيل.تخدـ لدا قعض الو انل األاانب و دراس  األسلوب التعطريي التجتيدي ارس .1
 قعض الو انل األاانب وار تيل الذيجل يستخد وف اخلا ات يف أعماهلي. دراس  ربل ل   ألعماؿ .2
 استحداث حلوؿ بشك ل   اديدة ذبم  قل التجتيد والتعطري واخلا   والأ الوةتي اجملتد. .3
 األلػػوافو  ارعػػاالك  بػػدريب الةػػالب علػػى التعطػػري الػػت ارطاشػػت  ػػجل خػػالؿ السػػكل وأدوات اخػػتا  تعػػددة .4

قشػػػكل ذبتيػػػدي بعطػػػريي   ةلػػػق وبػػػدريطوي علػػػى ك و ػػػ  بوظ ػػػ  اخلا ػػػات للتعطػػػري  تاخلا ػػػاوغريهػػػا  ػػػجل 
 قشكل أفضل  جل خالهلا.
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اسػػػتخدـ الطاحػػػث ارػػػ وج الولػػػوي التحل لػػػي رختػػػارات  ػػػجل األعمػػػاؿ التعطرييػػػ  التجتيديػػػ  وب اوهلػػػا للخا ػػػ    كمػػػا 
 للطاحث. ذاب  ذبتق      وج التجتييب يف التجتق  العمل   ذبتق  على الةالباستخدـ ار 

 كما يلي:  دراس وااءت نتائج ال
 اخلارا   للو اف.عطري عجل اونوعاوت الداخل   و التعطريي  التجتيدي   جل أدوا األسال ب الو    للت .1
 اخلا   هي الوس ل  الكربا لت سري التعايش قل الو اف وارتلةي وقل ارتلةي والعمل الوين. .2
شػػك ل   واخلة ػػ  واللون ػػ  والت زيػػ  وارلمسػػ   وبسػػاعد علػػى اسػػتحداث اخلا ػػ  هػػي وسػػ   فػػين غػػين قػػالة ي الت .3

 أعماؿ ب ويتي  اديدة سبا ا .
اخلا ػػ  هػػي  ثػػري بشػػك لي للو ػػاف ودػػد بكػػوف الػػداف  األوؿ للعمػػل ودػػد بكػػوف عػػا ال   سػػاعدا  للو ػػاف ب ػػاغ  .4

 حسب الت م ي الت و ذي ارطدئي للو اف.
ب كل ػػػ  الًتق ػػػ  ال وع ػػػ  يسػػػاعدهي يف التعطػػػري قوادع ػػػ  أكثػػػت عػػػجل إف بوظ ػػػ  اخلا ػػػات يف العمػػػل الوػػػين لةػػػال .5

  وعوعاهتي التشك ل  .
إف  التعطريي  التجتيدي  وبوظ   اخلا ػات هلػا دػدرة عال ػ  علػى ال ةػد التط ػريي للمجتمػ  قشػكل ر ػزي دػوي  .6

 و ؤثت.
الع ػػ  الػػذهين  عمل ػػ عػػجل ارػػادة العلم ػػ  و  دراسػػ  الإف ربل ػػل األعمػػاؿ الو  ػػ  و شػػارك  الةالػػب ق وسػػ  يف .7

 وار ادش  واإللةاء وزيارة ارتاح  وارعارض هي أسول الةتؽ لطلوغ اهلدؼ  جل بوع ح مسات كل اذباه.
إف وسػػػائل التعطػػػري اجلديػػػدة وارتم ػػػزة هػػػي  ثػػػري فعػػػاؿ للةالػػػب بسػػػاعده علػػػى اإلقػػػداع أكثػػػت  ػػػجل اسػػػتخدا    .8

 داع التشك لي.لادوات التةل دي  وقذلك ي طح أكثت ددرة على عمل   اإلق
 وأولل الدراس  دبا يلي:

 .اوهتماـ قدراس  التعطريي  التجتيدي  وبوظ   اخلا ات يف الكل ات ارتخ    قشكل أكرب .1
 اوهتماـ قدراس  اخلا ات الط ئ   ارختلو  وبوظ ووا وستحداث أعماؿ ب ويتي  اديدة. .2
ف ػػوف   ػػ  رقةوػػا  قػػالو وف اإلسػػال    أو ات إاػػتاء أحبػػاث أخػػتا  تعلةػػ  قالتعطرييػػ  التجتيديػػ  وبوظ ػػ  اخلا ػػ .3

 الوجل التكع يب وغريها  جل اوذباهات الو   . خداع الط ت أو
 يف عمل لوحات ب ويتي  مجال   لتجم ل الط ئ  وأختا نةدي  لتط ري اجملتم . دراس استخداـ نتائج هذا ال .4

رييػػ  ود متوػػا الو  ػػ  وال وسػػ   للتعطػػري عػػجل ودػػد اسػػتوادت الطاحثػػ   ػػجل هػػذه الدراسػػ  يف التعػػتؼ علػػى التجتيديػػ  التعط
ت اخلارا ػػ  لرخػػتيجل   وبتم ػػز الدراسػػ  الال ػػ  قكوهنػػا بةػػارف قػػل ارشػػاعت الداخل ػػ  الكا  ػػ  للو ػػاف والتعطػػري عػػجل ارشػػاع

 ػا وؿ  ػجل ف ػوف الداثػ  إىل التعطريي  التجتيدي  والوجل اجلماهريي وهي قذلك ذبم  قل أهي اذباهل ميثالف نةةػ  التحػ
 تاف  .غقاستخداـ أسلوب ارةاقالت اإلث و ؿ إىل فجل أكثت فاعل   يف اجملتم    قعدها   وذلك للولو 
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ـــارودي دراســـةال (2 ـــة. الب ـــد الدكـــيم مدمـــود ،  ، الثاني " الدي ا  ك ػػػ  العوويػػػ   قع ػػػواف م2009شـــيرين عب
الًتق ػػ  الو  ػػ    الةػػاهتة   كمػػدخل ذبػػت  يف الت ػػويت ارعالػػت"   اا عػػ  حلػػواف   كل ػػ  لالذباهػػات التعطرييػػ   

 رسال   ااستري غري   شورة.
 و هتدؼ الدراس  إىل :

 الكش  عجل السمات الو    والتعطريي  واجلمال   يف أعماؿ الت ويت الدي ا  كي العووي. .1
التعػػػػتؼ علػػػػى التة  ػػػػات الو  ػػػػ  ارختلوػػػػ  وب ػػػػ  ووا الػػػػيت ب تمػػػػي إىل اوذبػػػػاه الػػػػدي ا  كي العوػػػػوي يف أعمػػػػاؿ  .2

 ارعالت. الت ويت
 ثتاء التعطري ارعالت.إلإساد  داخل ذبتيط   اديدة يف الت ويت الدي ا  كي العووي   ميكجل اإلفادة   وا  .3

وبكمجل أمه   الدراس  يف بعتيووػا قالػدور الػذي بلعطػ  األفعػاؿ الدي ا  ك ػ  ارطاشػتة يف اوذباهػات التعطرييػ  ارعالػتة 
 ػػػػ  اديػػػػدة يف الت ػػػػويت إسػػػػاد  ػػػػداخل ذبتيطيف  دراسػػػػ بسػػػػاهي نتػػػػائج ال ارج   كمػػػػايف أعمػػػػاؿ الت ػػػػويت يف   ػػػػت واخلػػػػ

ج التجػػػتييب يف اإلطػػػار العملػػػي   دػػػد ابطعػػػل الدراسػػػ  ارػػػ وج الولػػػوي التحل لػػػي يف اإلطػػػار ال ظػػػتي وارػػػ وارعالػػػت   و 
 تي  التال  :بطل  جل دراس   ووـو الدي ا  ك   العووي  واربطاطوا قولسوات اوذباهات التعطريي  ال تائج ال ظو 

أف الوعػػل الت ػػويتي ارطاشػػت اربػػط  قػػاخلربة الت ػػويتي  لتة  ػػات اوذباهػػات التعطرييػػ  دبػػا  ةػػق التواعػػل ارطاشػػت  .1
 قل الو اف والسةح الت ويتي   ودبا  ةق شخ  ت  الو   .

  فلسػػوات كػػل  ػػجل  ن إد ونػػد هوسػػتؿ    ػػوريأ  ريلوقػػونيت   سػػوزاف وذمػػت واػػاف قػػوؿ سػػاربت ( ذات لػػل  .2
كطػػرية قاوذباهػػات التعطرييػػ  ارتبطةػػ  قولسػػو  الدي ا  ك ػػ  العوويػػ   ثػػل ن التأثرييػػ    الوحشػػ     التعطرييػػ    

 التعطريي  التجتيدي  والتعطرييل اجلدد(.
 ودد أولل الدارس  دبا يلي:

شػػت علػػى السػػةح عػػتورة اوهتمػػاـ قعا ػػل اجلػػتأة والتلةائ ػػ  أث ػػاء ارمارسػػ  الو  ػػ  هبػػدؼ التواعػػل العوػػوي ارطا .1
 الت ويتي ف ما يساعده على اكتشاؼ ذاب  وددراب  وإباح  الوتل  ل  لإلقداع.

أمه ػػػ  دراسػػػ  وبتطػػػ  التعطػػػري العوػػػوي ارطاشػػػت رػػػا ف ػػػ   ػػػجل دػػػ ي بعطرييػػػ   تعػػػددة وذلػػػك  ػػػجل خػػػالؿ بتطػػػ  أعمػػػاؿ  .2
 الو انل العار ل.

ع ػػ  واربطػػاط العوويػػ  قتة  ػػات الو ػػاف يف جمػػاؿ إاػػتاء ارزيػػد  ػػجل األحبػػاث حػػوؿ عالدػػ  العوويػػ  قالعمل ػػ  اإلقدا .3
 التسي والت ويت.

 دراس    ادر التعطري الوين التلةائي والعووي يف ف وف الطدائ ل والو انل الوةتيل واألطواؿ. .4
أفػػػػادت هػػػػذه الدراسػػػػ  السػػػػاقة  الدراسػػػػ  الال ػػػػ  يف التعتيػػػػ  قالتكػػػػ  التعطرييػػػػ  التجتيديػػػػ  ونشػػػػأهتا التاريخ ػػػػ  دػػػػد و 
سػػػري قعػػػض ار ػػػةلحات والولسػػوات ارتبطةػػػ  هبػػػا   وزبتلػػػ  الدراسػػ  الال ػػػ  قكوهنػػػا ب اولػػػل التعطرييػػػ  درها وبوو  ػػا

 تاف  .وغ جل خالؿ ارةاقل  اإلث قالوجل اجلماهريي  جل أال الولوؿ إىل فجل أكثت بأثريا  يف اجملتم   ودارنتواالتجتيدي  
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" ال زعػ  اإلنسػان   يف التعطرييػ  التجتيديػ  وإ كان ػ  ف قع ػوا بهـال عمـم ، دبـدون( الثالثة. مرقص ، دراسةال (3
   رسال   ااستري غري   شورة. حلوافسال ب ب ويت ارتحل  اإلعدادي "  اا ع  أاوستوادة   وا يف 

ب ح ػػت أمه ػػ  الدراسػػ  يف نػػاح تل هػػا تل   مهػػا : ال اح ػػ  الو  ػػ  وال اح ػػ  الًتقويػػ    فمػػجل ال اح ػػ  الو  ػػ  ب اولػػل 
سػػػػ  بعتيػػػػ  التعطرييػػػػ  التجتيديػػػػ  ووعػػػػحل أقعادهػػػػا الوكتيػػػػ  والولسػػػػو     كمػػػػا ق  ػػػػل العالدػػػػ  قػػػػل اوذباهػػػػات الدرا

التجتيديػػ  والتعطرييػػ    والتعطرييػػ  التجتيط ػػ  . كمػػا بو ػػد الدراسػػ  يف إسػػاد ربل ػػل شػػا ل  ػػجل خػػالؿ واوػػات نظػػت ال ةػػاد 
 ألسال ب أهي الو انل التواد اللذيجل وعحوا خةوط التك .

أ ا ال اح   الًتقوي    فتشػتمل علػى دراسػ  لسػ كلوا   ارتاهػق   وبضػ   إىل اانػب طػتؽ التعطػري ارختلوػ  طتيةػ  
للتعطري ارطاشت   بت ح الوتل  لالربوػاع دبسػتوا ب ػويت التال  ػذ إىل إنتػاج سػاـ  ػجل اوػ    ول حػوز رعػا التال  ػذ  ػجل 

 أحاس سوي اإلنسان  .و نوعال   اجلو  األختا وذلك  جل خالؿ التعطري عجل طاداهتي او
بكونػػل الدراسػػ   ػػجل شػػةل: األوؿ نظػػتي   واسػػتخدـ ف ػػ  الطاحػػث ارػػ وج التػػاريخي يف دراسػػ  التعطرييػػ  التجتيديػػ  
وظػػتوؼ نشػػأهتا والعوا ػػل ارػػؤثتة ف وػػا و ألةػػى الضػػوء علػػى اوذبػػاه التجتيػػدي وقعػػض  ذاهطػػ  وأهػػي رواده   و انتةػػل 

الوكتي  والولسػو   واإلنسػان   يف أسػال ب أهػي الو ػانل التعطرييػل التجتيػديل   وخػتي الشػق الطاحث لتحل ل اجلوانب 
 ال ظتي قاستعتاض س كولوا   ارتاهق وطط ع  فجل ارتاهق وأمه   ب م   اجلانب اإلنساين يف بعطري ارتهق.

عداديػػ    لدراسػػػ  طػػػتؽ التعطػػػري أ ػػا الشػػػق الثػػػاين فوػػو ذبػػػتييب خػػػاض الطاحػػث ف ػػػ  ذبػػػتقتل علػػى بال  ػػػذ ارتحلػػػ  اإل
 ارختلو  وحماول  ربل لوا  جل خالؿ  ا يثريه اروعوع يف أحاس سوي.

يف  عتف  باري  التعطريي  التجتيدي  وربل ل اوانطوا الوكتي  والولسػو   واإلنسػان   يف أعمػاؿ أهػي  بو د هذه الدراس 
بتم ػز ع وػا قكوهنػا بشػمل اذبػاه فػين  خػت هػو الوػجل اجلمػاهريي اسػ  الال ػ    إو أف الدر  التعطرييل التجتيػديلالو انل 

 للمةارن  قل اوذباهل ولوو  لوجل أكثت ااتماع  .
"دور اخلا ػػ  يف اوذبػػاه التعطػػريي كمػػدخل قع ػػواف  م2002مدمــد حســن ، إبــراهيم ،  الرابعــة ، دراســةال (4

ال وع ػػػ    رسػػػال   ااسػػػتري غػػػري وسػػػتحداث لػػػ اغات بشػػػك ل    عالػػػتة"  اا عػػػ  الةػػػاهتة   كل ػػػ  الًتق ػػػ  
   شورة.

 وهتدؼ الدراس  إىل:
الكشػ  عػجل الةػ ي التعطرييػ  داخػػل األعمػاؿ الو  ػ  يف اوذبػاه التعطػريي والػػيت ب اولػل اخلا ػ  يف ق ائوػا للعمػػل  .1

 الوين.
 والتجتيب إىل  داخل وأسال ب  ت وع  يف استخداـ اخلا ات يف الت ويت. دراس الولوؿ  جل خالؿ ال .2
قعػض أعمػاؿ الو ػانل ار ػػتيل واألوروق ػل الػذيجل سب ػزوا قتوظ ػػ  اخلا ػات اجلديػدة قةػ ي بعطرييػػ  يف  ب ػ    .3

 اردارس الو    ارختلو .
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 وبربز أمه   الدراس  يف ال ةاط التال  :
نل يف إلةػاء الضػوء علػى الةػ ي التعطرييػ  ارتبطةػ  قت ػاوؿ اخلا ػات يف خمتػارات  ػجل أعمػاؿ الو ػا دراس سوي الب .1

 ار تيل واألوروق ل.
 يف إثتاء دارسي الو وف قأسال ب و داخل  ستحدث . دراس سوي الب .2
 ة ي بعطريي  اديدة .أعماؿ الت ويت ق دراس ثتي الب .3
اركتطػػػ  الو  ػػػ  يف الكشػػػ  عػػػجل اوذباهػػػات ارختلوػػػ  يف ب ػػػاوؿ اخلا ػػػات يف الت ػػػويت  دراسػػػ ال هو ػػػد هػػػذبدػػد  .4

 الديث.
 التايل:وكانل نتائج الدراس  ك

وف التػػاريخي لػػدا الو ػػاف وارتلةػػي ه ػػاؾ عالدػػ  قػػل اخلا ػػات ودولتوػػا التعطرييػػ  بكمػػجل هػػذه العالدػػ  يف ارخػػز  .1
 وبظوت على السةح ع د بةوي  هذه اخلا ات يف شكل عمل فين.

 ه اؾ لل  وث ة  قل الشكل وارضموف بربزها اخلا ات  جل خالؿ دول  اخلا   على د ي اخلا   ذاهتا. .2
 ؾ ثالث أمناط ف    ب درج ربتوا مج   اوذباهات وهي الوادع   وارثال   والتعطريي .ه ا .3
بولػل الطاحػػث إىل  ػدخلل لتحة ػػق العالدػػ  قػل اخلا ػػات واوذبػػاه التعطػريي ومهػػا التعطػػري  ػجل خػػالؿ الت ظػػ ي  .4

 العةالين والتعطري  جل خالؿ اونوعاؿ ارطاشت عجل طتيق التجتيب.
بولل الطاحػث  ػجل خػالؿ ربل ػل األعمػاؿ ودراسػ   راء الوالسػو  ودراسػت  التجتيط ػ  أف ه ػاؾ ثػالث ذبػارب  .5

 والتجتق  ارعتف   والوادان  .  ي طغي أف ميت هبا الةالب إلنتاج عمل بعطريي وهي التجتق  اجلمال 
إو أث ػػػاء بةويػػػ  اخلا ػػػات  إف الػػػداف  الػػػذي يثػػػري الو ػػػاف دػػػد يكػػػوف اخلا ػػػ  ذاهتػػػا ربػػػدث لديػػػ  بػػػوبت و ي توػػػي .6

 للتعطري عجل اونوعاؿ الذي يؤرد  يف لورة عمل بعطريي.
إف التعطػري  ػجل خػالؿ اونوعػاؿ ارطاشػػت قاخلا ػات يثػتي العمػل الوػين قةػػ ي بعطرييػ  عال ػ  وي مػي لػدا الةالػػب  .7

 اوستكشاؼ والتلةائ   وي مي لدي  الشخ    الو   .
يأيت يف  تحل  أعلى وأعمق ح ث يكوف الو اف علػى خػربة عال ػ  قذابػ  إف التعطري  جل خالؿ ب ظ ي اونوعاؿ  .8

وإدراك  لل ل  قل ع الته وأشكال  قارضموف ق ػ غ  بعطرييػ    ظمػ  ويغلػب علػى هػذا ارػدخل التة ػل 
 يف استخداـ اخلا ات والتحديد ارسطق لدورها يف العمل.

 وأولل الدراس  دبا يلي:
وعػػ   عػػايري لتة ػػ ي كػػل منػػ  علػػى ل ػػ  الًتق ػػ  ال وع ػػ  األمنػػاط الو  ػػ  الثالثػػ  و أف بتضػػمجل ار ػػاهج الدراسػػ   قك .1

 التعطريي (. -ارثال    –وهي نالوادع    هحد
 ب م   الدواف  لدا الةالب الذيجل ي تموف لل م  التعطريي واوعًتاؼ ق مةوي. .2
 ػػػػػػات لت م ػػػػػػ  الةػػػػػػدرة خػػػػػػرية التعمػػػػػػق يف بك ولوا ػػػػػػا اخلاأف بتضػػػػػػمجل الدراسػػػػػػ  لػػػػػػدا الةػػػػػػالب يف السػػػػػػ   األ .3

 اوستكشاف   لدا الةالب.



11 

 

أف بتضمجل ار اهج التعتؼ على ال  غ واألسال ب ارستحدث  خالػ  يف ف ػوف الداثػ  واوذبػاه الةل عػي و ػا  .4
 قعد الداث .

 أف يكوف وستخداـ اخلا ات لدا الةالب  ضموف بعطريي واعح  ؤثت. .5
يف إعػداد الػربا ج التعل م ػ   دراسػ داخل و  ةلةػات اليولي الطاحث الةائمل على بدريأ الو وف ذبتيب  ػ .6

 اليت يتا أهنا دد بثتي اخلربة الو    لدا الدارس.
الػذي يعػد أحػد أهػي نظتيػات ودد استوادت الطاحث   جل الدراس  الساقة  يف التعتؼ على  ال ح اوذبػاه التعطػريي 

ال ب عػػػػجل الوػػػػجل اجلمػػػػاهريي قاعتطػػػػاره أحػػػػد األسػػػػ والػػػػدواف  الػػػػيت أدت لظوػػػػوره ومسابػػػػ    قاإلعػػػػاف  إىل نطػػػػذةالداثػػػػ  
ارستحدث  يف ب اوؿ اخلا ات   إو أف الدراس  الال   هتدؼ إىل ارةارن  قل التعطريي  التجتيديػ  والوػجل اجلمػاهريي  ػجل 

 خالؿ ارةاقل  اإلث وغتاف   رعتف  أيوا أكثت بأثريا  يف ارتلةي.
 
 

 لسفية المتأثرة بثقافة االستهالك:مفاهيمه الفنية والفو فن الجماهيري ثالثا: دراسات تناولت ال
" أثػػػػت اجلتاف ػػػػػك التجػػػػاري علػػػػػى بشػػػػػك ل  م2001ريـــــم وجــــدي مصـــــطفى ، األولى.كامـــــل ،  دراســــةال (1

  رسػال     اا عػ  اإلسػك دري    كل ػ  الو ػوف اجلم لػ  اخل ائص التعطريي  لل ورة الو    يف فجل الطوب  رت "
  ااستري غري   شورة.

ؾ يف اوستوالدثت  وسائل الدعاي  اجلماهريي  و يف ربل ل التأثري اواتماعي الذي أح دراس ت  شكل  الربدد  
األساس الذي شكل فلسو  ولغ  فجل الطوب اجلديدة  اليت واكطل بلك التةورات    وك   كاف السلوؾ اإلنساين

خلةل قأشكاهلا اجلتاف ك   التجاري  لغ    والوسائ  التجاري  اجلديدة. و  ال اشئ  عجل ظوور التك ولوا ا الديث 
  واليت كانل سططا  اوهتيا  يف بةويت اخل ائص التعطريي  والشكل   لل ورة الو    يف فجل  اب اؿ ق تي اديدة وفعال 

  وإقتازهي ل  قشكل بعطريي  الطوب. هذا خبالؼ بأثري الةاق  اللوين لإلعالف على  ووـو اللوف ع د ف اين الطوب
كطري  جل الو انل يف أرماء   ة دول   كاف هلا بأثريها على دةاعقاإلعاف  إىل التأك د على أف فجل الطوب ظاهت    مجايل
 العامل.

 دا بأثري  ووـو اوستوالؾ واللغ  التجاري  قأسال طوا وبة  اهتا ارختلو  على ذبتق   دراس وعحل أهداؼ ال
 إلعاف  إىل التغط  األك دة يف إدا   حوار قل وسائل اوب اؿالتعطري اجلمايل  وبعم ق عالدتوا قاجملتم . هذا قا

 وأمه   هذا الوار يف أف ب طح الو وف ع  تا  ل  دولت  يف اجملتم .  الوجل التشك لي  و 
  وددرهتا  يف التأك د على الدور الطارز للغ  اوب اؿ الط تي اخلال  قوسائل اإلعالـ دراس وبكمجل أمه   ال 

وإيضاح أمه   األسال ب  بشك ل التجتق  اجلمال   اجلديدة     ساعدت قدورها على   ااتماع  على بكويجل فلسو
ت واستخدا ات اديدة   واقتكار ق ائ ا والوسائ  التجاري  والتك ولوا ا الديث  يف بةويت  وتدات العمل الوين

  و ا  على  ا واكطوا  جل اذباهات ف    قاإلعاف  إىل إقتاز أمه   لغ  فجل الطوب اجلديدة وبأثريها للشكل واللوف  
 بالها  جل حتكات أختا. 



11 

 

التب العار   األوىل  ثتأب اولل الدراس  طط ع  الوجل األ تيكي و تاحل  واردارس اليت بأثت هبا   قاإلعاف  إىل 
 الذوؽ األ تيكي   دما أدا إىل اكتساب الوجل الديث  كان  ها   يف ال شاط اإلقداعي األورو  إىل أ تيكا وانتةاؿ

  ودور الو انل الوجل األ تيكي  ارؤثتة على  و انتةلل الطاحث  إىل ربل ل للظتوؼ    والتأك د على الشعور الةو ي
  وازدهار التجتيدي  اهل دس   ربل  ظل   يف التأثري على ارواه ي الو    لو اين التجتيدي  األ تيك  اروااتيجل 

دا ونتعاش الوجل األ تيكي   و ذكتت بأثري قعض اروااتيجل األوروق ل على الةطع  التجتيديل األوروق ل  ا أ
 الو    يف أوروقا  واستجاق  األ تيكاف للوكت الستيايل.

والثةاف   ولل الدراس  اونتعاش اودت ادي وحتك  الدعاي  واإلعالف قعد التب العار   الثان    كما ب ا  
 حاف  كال  تةورةعرب وسائل اإلعالـ ار موع  كطرية  جل أشكاؿ اوب اؿ الثةايفاجلماهريي  اليت بكونل  جل جم

… تسـو اهلزل   والتل وزيوف اجلماهريي  واألفالـ الس  مائ   واروس ةى واإلعالف واألطعم  األ تيك   و سلسالت ال
 .ساعد هذا على بشج   فكتة اوستوالؾ دما إخل...

الطوب يف اخلمس  ات والست  ات  والعوا ل واوذباهات الو    اليت  ودت و ذكتت الطاحث  نشأة وبةور فجل 
لظووره كما سبل اإلشارة لشخ  تل ها تل يف أ تيكا  كانتا دبثاق  اجلست الذي رق  قل التك  التعطريي  التجتيدي  

تمثل يف و ا يوازيوما  جل اهتماـ أورو    Jasper Johnsو Robert Rauschenbergوفجل الطوب ومها 
عمل جمموع  الوادع   اجلديدة يف فتنسا. كما ذكتت قدايات فجل الطوب يف اذملًتا  و بةتدل لذكت أشوت األمساء يف 
فجل الطوب األ تيكي  كما عتعل استخداـ الو انل لاسال ب التجاري  يف الةطع  الو   . والظتوؼ ارالئم  لتةطل 

وارتاحل التاريخ   لتةور الةطاع  الجتي  وبةور وانتشار  لعار   الثان    طاع  قعد التب ا للةلالو انل األ تيك 
 ورش العمل يف فًتة الست  ات.

و أشارت الطاحث  إىل اخل ائص اجلديدة للشكل واللوف  ك ت ج  اديدة وستخداـ الو انل بلك اروتدات 
ي   و ذكتت بأثري فجل الطوب دول ا  على دةاع كطري اجلتاف ك   والتة  ات واألسال ب التجاري   اليت استخد وا ار م
  جل ف اين الطالد األختا  وانتشاره يف العديد  جل ارتاكز ارت وع .

 كالتايل:  دراس وكانل نتائج ال
 الدور ارؤثت لوسائل اوب اؿ يف بشك ل اللغ  اجلديدة لوجل الطوب.  .1
رختلو   جل لح  وجمالت ورسـو هزل   بتاكي الضغوط اليت سبارسوا وسائل اوب اؿ اجلماهريي  ا .2

  دد كاف ل  بأثري دوا  وإعالنات ووفتات وغريها  واستخدا وا اللوف  جل خالؿ وظ و  اب ال   حمددة
 على ارووـو اللوين لوجل الطوب. 

 الشاش  التيتي  والت ور اإلخطارياستخداـ التة  ات واألسال ب التجاري   ثل الت ويت الضوئي وططاع   .3
ىل بأثت فجل الطوب دبووـو   قاإلعاف  إ   والتوؼ وارال أ ال     ث  رسلسالت التسـو اهلزل  ارك

ل ق ال ور الووبوغتاف   وب ظ ي و  Collageوالتكع ط   لتة  يت الًتك ب والل ق الدادي  
Photomontage  دد أدا إىل اكتشاؼ ق ائ   اديدة للعمل الوين دائم   اخلاع  لةوة الدعاي  

ى أساس اإليةاع الط تي اجلديد  الذي حةةت  وسائل اإلعالـ ارختلو   جل بل وزيوف وس  ما ولح  عل
 إخل. ……… 

 فجل الطوب كاف أحد العوا ل التئ س  يف إح اء وبةويت الةطع  الو    يف الوويات ارتحدة يف فًتة الست  ات.  .4
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   عربا  عجل  تل  عجل أنواع الت ويت الساقة كما ابضح أف ف اين الطوب دد دد وا دا وسا  ق تيا  اديدا  يخ .5
عامل استوالكي  أساوي كشوادة احتجاج عم ة  عجل الال  ارادي  اليت ولل إل وا اجملتم  والتوح 

 اإلنسان     جل فةداف الأ اجلمايل والوين أ اـ استطداد ال  اع  والتجارة واوستوالؾ.
 وأولل الطاحث  دبا يلي:

لتعمق يف اروعوعات ارت ل  قوسائل اوب اؿ وبأثريها سواء على جماؿ بشج   الطاحثل على ا .1
 الوجل أو غريه  جل اجملاوت ارختلو .

 حث الطاحثل على حماول  بةوي  التة  ات التجاري  وارستحدث  يف ب و ذ لوحاهتي وططعاهتي الو     .2
  ع  العمل الوين.  ف مكجل  عوا ال وؿ على استخداـ اقتكاري للوف والتةويت يف شكل وطط

جماؿ    يسايت ذلك التةور الستي  يف إساد وس ل   طتكتة لتةويت ارووـو اللوين للةطع  الو    .3
 اإلعالف.الدعاي  و 

ودد استوادت الطاحث   جل الدراس  الساقة  ف ما يخص التعطريي  التجتيدي  وفجل الطوب   نشأب  وبةوره والعوا ل 
ثريه على  ا قعده   وبتم ز الدراس  الال   قكوهنا بةارف قل اوذباهل الساقةل عجل بأواوذباهات اليت بأثت هبا   و 

 طتيق ارةاقل  اإلث وغتاف   للتعتؼ على اوذباه األكثت بأثريا  على ارتلةي   قاإلعاف  إىل التجتق  الذاب   للطاحث .
 

ل الوين التجم عي كمدخل " العمقع واف  م1996عادل مدمد ثروت ،الثانية ، عثمان ، دراسة ال (2
   الةاهتة   رسال   ااستري غري   شورة. كل   بتق   ف      حلواف اا ع  "   إلثتاء التعطري يف الت ويت

اذبػػػ  الطاحػػػث إىل دراسػػػ  أسػػػلوب التجم ػػػ  يف الوػػػجل الػػػديث وارعالػػػت لتوعػػػ ح أهػػػي األسػػػأ وارعػػػايري الػػػيت يةػػػـو 
 هي: دراس  ؤثتاب  التاريخ   واألكادمي     وعلى ذلك كانل أهداؼ الو  عل وا العمل الوين التجم عي ودراس  ألول 

 التعتؼ على الدوئل التاريخ   والولسو   واواتماع   ارتبطة  قالعمل الوين التجم عي. .1
الذي يعتمػد علػى التجم ػ   األسأ اليت ميكجل أف بو د يف الوجل اجلديدبط ري دارسي الوجل قطعض الضواق  و  .2

 طاطا قالط ئ  واجملتم .يكوف أكثت اربو 
إثػػػتاء اإلطػػػار ارتاعػػػي قاروػػػاه ي ارتبطةػػػ  قالعمػػػل الوػػػين التجم عػػػي و ػػػا يكػػػوف لػػػ   ػػػجل أثػػػت فعػػػاؿ يف بدريسػػػ   .3

 لةالب الوجل وإنتاا .
 كالتايل:  دراس ااءت نتائج الدد و 

   الوػػجل الػػديث ع ػػ  يف  ضػػمون و   وو ػػقشػػكل خمتلػػ  يف  وظوػػت أسػػلوب التجم ػػ  يف الضػػارات الةدميػػ   .1
 يف اذباهات  تعددة قالتغي  جل بطايجل ر اها الولسو  .    ستخد ا  تإ كان ات بشك ل   عال   اعل وهو ذو

الس اسػ   يف جممػ   ػا ح ػث أف هػذه ارتغػريات ربػدد التجم عي قارتغريات الثةاف   واواتماع ػ  و  يتبط  الوجل .2
 الة ي اجلمال   للوجل.

 وهو  ا فعل  قعض ف اين   ت.ب طثق  جل اجملتم      د م مجال ق  كاف الو اف إنتاج أعماؿ ذبم ع   .3
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إف ارتغريات الشكل   اليت اربطةل قتوظ ػ  اخلا ػ  الة ة ػ  يف بشػك ل العمػل الوػين التجم عػي بةػـو أساسػا   .4
 حوؿ  ووـو اجلم  قل ارت ادضات يف العمل الوين.

د مػ  ذات    وهػي اػاهزة ال ػ   ع  و   ػو طط ع ػ    التجم عي قاسػتخداـ خا ػات  تعػددةاربط  العمل الوين .5
 ق ائ   يسعى الو اف  جل خالهلا إىل ربة ق د ي مجال   خال  .

بلغػى ال ػػوات الشػكل   للخا ػػ  يف فػػجل التجم ػ  يف  ةاقػػل  ضػموف العمػػل و ع ػػاه   إذ  مػل الو ػػاف اخلا ػػ   .6
 ذات دووت ااتماع   أو س اس   أو ذاب  . ر وزا  

يكتسػػب كػػل عمػػل ذبم عػػي مجال ػػات و ا بشػػك ل ا  يختلػػ   ػػجل شػػخص  خػػت اوسػػتجاق  للخا ػػ  وبتمجتوػػ إف .7
 خال  ق  ناشئ   جل ال ظاـ الط ائي اخلاص قالو اف دبا  ةق الت وع والوتادة ف  .

 إف أي بغ ري يف الًتك ب الوين للخا ات داخل العمل الوين التجم عي يغري  جل  ووـو العمل و ضمون . .8
يت ارعالػت غػري  ػجل ق ػاء اللوحػ  الت ػويتي  قتعدديػ  يف األسػةح ودي ا  ك ػ  بوظ   اخلا   الة ة   يف الت ػو  .9

 الشكل دما يستدعي بغري ال م  يف الت ي  التذود   هلا.
التولل إىل ل غ ًتق   الو    وميكجل خالل  أحد األسال ب التجتيط   يف ال أسلوب التجم   يف الوجل يعد .11

 أعماو  بشك ل   بت   قووي اخلا   والوعي ق  كان اهتا.بشك ل   يستة   خالهلا دمارس الوجل أف يطدع 
 دبا يلي: ىل إل   الطاحث  جل نتائج ف ن  أولويف عوء  ا بول

أف بتضػػمجل   ػػاهج الًتق ػػ  الو  ػػ  قالكل ػػ  بػػدريأ أسػػلوب التجم ػػ  يف الوػػجل   رػػا يت حػػ   ػػجل فػػتص اإلقػػداع  .1
 الت.

لػػ  قوػػجل التجم ػػ  وبةط ةوػػا عمل ػػا  داخػػل   ػػاهج السػػمات اخلاقػػتا ج بعل م ػػ  بشػػتمل علػػى األسػػأ و إعػػداد  .2
 بدريأ كل   الًتق   الو   .

التةل الدراس  الساقة     الدراس  الال   يف ب اوهلا للوجل اجلماهريي كأحػد أهػي اوذباهػات الػيت ب اولػل أسػلوب 
الوػػجل اجلمػػاهريي قالتعطرييػػ    وزبتلػػ  ع وػػا يف كوهنػػا بةػػارف  الػػذي سعػػل الوػػجل أكثػػت اربطاطػػا  قالط ئػػ  واجملتمػػ  التجم ػػ 

 تايف.غاإلث و ذباه األكثت بأثريا  يف ارتلةي  تطع  يف ذلك ار وج التجتيدي  للتعتؼ على او
 
الولسػو   لوػجل " اروػاه ي الو  ػ  و قع ػواف  م0012عادل مدمد ثروت مدمد ، الثالثة. عثمان ، دراسة ال (3

تعطػري يف الت ػويت"   اا عػ  حلػواف   كل ػ  الًتق ػ  تاء الالوادع   اجلديدة وفجل التجو زات الوتاغ ػ  كمػدخل إلثػ
 الو      الةاهتة   رسال  دكتوراة غري   شورة.

 إىل  ا يلي: دراس بتا  أمه   ال
 إساد دراس  ذبتيط   لو وف  ا قعد الداث  سبثل إطارا   تاع ا  لةلط  كل   الًتق   الو    دما يدعي ذبتقتوي الو   . .1
ثػػػتي دراسػػػتوا بات ارعالػػػتة والػػػيت  ػػػجل ارمكػػػجل أف ديػػػدة وفػػػجل ذبو ػػػزات الوتاغ ػػػ   ػػػجل اوذباهػػػفػػػجل الوادع ػػػ  اجل .2

 اإلطار ارتاعي لةلط  كل   الًتق   الو   .
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العالد  التشك ل   التطادل   لوكتة الد ج قل اذباهل ف  ل بثتي عمل   التجتيب اليت هي أحد احملاور ارومػ   .3
 الو   .ر وج دسي التسي قكل   الًتق   

 إىل: دراس دؼ الهتو 
اجلديػػػدة وفػػػجل التجو ػػػز يف  إثػػػتاء التعطػػػري يف جمػػػاؿ الت ػػػويت  ػػػجل خػػػالؿ اسػػػتخداـ فكػػػتة الػػػد ج قػػػل الوادع ػػػ   .1

 الوتاغ.
فػين يةػـو علػى الػد ج قػل عمػل إساد عواق  بشك ل   يست د إل وا الةالب يف كل   الًتق   الو    ع ػد إنتػاج  .2

 اذباهل يف جماؿ الت ويت.
ف ػاين التجو ػزات الوتاغ ػ    ويتحػدد اإلطػار أعماؿ ف اين الوادع   اجلديػدة و    الطاحث ار وج الولوي يف ربل لابط

 على ذبتق  ذاب   للطاحث. دراس العملي لل
 على ال حو التايل: دراس ااءت نتائج ال
  و تعػػػددة اربػػػط  العمػػػل الوػػػين يف الوادع ػػػ  اجلديػػػدة والتجو ػػػز يف الوػػػتاغ قاسػػػتخداـ خا ػػػات  ت وعػػػ .1

 للتأك د على أمه   الوتاغ كة م  مجال   للعمل الوين.
مسػػات لكػػل  ػػجل الوادع ػػ  اجلديػػدة  إف الت ػػوع يف طػػتؽ األداء والتعطػػري دبختلػػ  الوسػػائ  الو  ػػ  هػػي .2

 فجل التجو ز يف الوتاغ دبا يتمشى     واه ي الوجل يف ف وف  ا قعد الداث .و 
اع ػ  والثةاف ػ  يف اجملتمػ  وقػل إنتػاج أعمػاؿ ف  ػ  ب تمػي إىل ه اؾ عالد  وث ة  قل ارتغريات اواتم .3

بةػـو أساسػا  حػوؿ  ووػـو  وماارتغريات الشكل   يف كل   و  دع   اجلديدة والتجو ز يف الوتاغفجل الوا
 اجلم  قل ارت ادضات داخل العمل الوين.

 ائ ػػ  العمػػل الوػػين بتةػػدـ للمضػػموف الولسػػوي يف فػػجل الوادع ػػ  اجلديػػدة والتجو ػػز يف الوػػتاغ د مػػ  يف ق .4
 على  ووـو الة م  الو    واجلمال   األكادمي   للعمل الوين.

التجو ػػز يف الوػػػتاغ الوػػػجل الالشػػكلي والوظ وػػػ  ارثال ػػ  للوػػػجل   يف حػػػل رفػػض فػػػجل الوادع ػػ  اجلديػػػدة و  .5
 أكد على أمه   ارضموف والوظ و  اجلمال   للخا  .

 دع   اجلديدة والتجو ز يف الوتاغالتشك ل   يف فجل الوا هي الوسائ  ألطحل اخلا ات التك ولوا    .6
 جل ال اة قكل ظواهتها ارتغرية  داخل للتعطري يف الوجل   ح ػث يةػـو الو ػاف ق حالتوػا  افيأخذومها 

 إىل ظاهتة ف    ب ةوي على اوهت ال اة.
ادة وسػ ة  كػاف  ػجل استخداـ الواد  نوس  كمػادة ف  ػ  يف العمػل الوػين يف  ةاقػل التأويػل الػدويل دبػ .7

 أهي مسات الوادع   اجلديدة و التجو ز يف الوتاغ.
أهػداؼ ف ػاين الوادع ػ  اجلديػدة  ذبػاوز الػدود الوالػل  قػل جمػاوت الوػجل التشػك لي كانػل  ػجل أهػي .8

 ف اين التجو ز يف الوتاغ.و 
 وذباهل.ثتاء ارضموف اواتماعي والثةايف يف   ت دبا يت ح للو اف ار تي اإلقداع يف هذيجل ا .9



11 

 

إف األسلوب األدائي واستخداـ خا ات  ت وع  يف الوادع   اجلديدة والتجو زات الوتاغ   يتماشى  .11
يثتي عمل   اإلقداع ويت ح للو اف  زيد وهو  يف الدراس  قكل   الًتق   الو      األسلوب التجتييب 

  جل التي  دما يكوف ل  أثت يف إثتاء التعطري الوين.
الوادع   اجلديدة كظاهتة نةدي  للمجتم  يةو اف على إساد ق ئات لوتاغ و فجل التجو ز يف ا .11

 ستحدث  للعمل الوين    تأثتة قارتغريات اواتماع   يف  تحل   ا قعد التب العار   الثان   وحىت 
 اجلمايل للوجل التشك لي.ل  أثت يف بغري ارووـو الشكلي و ا ف دما كاف 

 دبا يلي: ويف عوء  ا سطق أولى الطاحث
أف بتضػػػمجل   ػػػاهج الت ػػػويت الدراسػػػ   يف كل ػػػ  الًتق ػػػ  الو  ػػػ  بػػػدريأ فػػػجل الوادع ػػػ  اجلديػػػدة وفػػػجل التجو ػػػز يف  .1

  وبػزود  اهػات ف ػوف  ػا قعػد الداثػ تي عمل العديد  جل األحبػاث األكادمي ػ  عػجل خمتلػ  اذبوأف ي الوتاغ
 اركتط  قارتاا  حوهلا.

 جل ارضموف اواتماعي والثةايف يف   ت.أف يتبط  الو اف ار تي قالتعطري ع .2
التجو ز يف الوتاغ عجل ارعػايري األكادمي ػ  لل ةػد   ح ػث  ةدي  لكل  جل الوادع   اجلديدة و أف زبتل  ارعايري ال .3

 أف لكل عمل فين مجال اب  اخلال  الةائم  على نسق ق ائي ذايت يطدع  الو اف.
الوػػين يف فػػجل الوادع ػػ  اجلديػػدة والتجو ػػز يف الوػػتاغ وهػػو  عػػتورة التعػػتؼ علػػى ارضػػموف الولسػػوي وراء العمػػل .4

 أساس إقداع بلك األعماؿ و  در د متوا اإلقداع  .
 اهػػات ارعالػػتة يف الوػػجل التشػػك ليعلػػى  ػػادة الولسػػو  واوذبنظتيػػا  أف بتضػػمجل ار ػػاهج يف كل ػػ  الًتق ػػ  الو  ػػ   .5

 على استخداـ الوسائ  التعطريي  الديث . شتوعات للةلط  يف الس   ال وائ   بعتمد وعمل ا  على عمل 
بعتيػػ  دارس الوػػجل يف كل ػػ  الًتق ػػ  الو  ػػ  قك و ػػ  اوسػػتوادة  ػػجل الػػًتاث ار ػػتي يف إنتػػاج أعمػػاؿ بةػػـو علػػى  .6

  واه ي  ا قعد الداث .
لػػك ...إخل وذ واه م ػػ  وارط ئ ػػلتشػػمل األعمػػاؿ الارسػػاقةات احملل ػػ  والدول ػػ  للو ػػوف التشػػك ل    بوسػػ   نةػػاؽ .7

 ل ة  اجلموور على أهي الدود الوالل  قل بلك اوذباهات.
نالوادع ػػ  اجلديػػدة( ونشػػأب  وأهػػي  بعتيووػػا رووػػـو الوػػجل اجلمػػاهرييالطاحثػػ   ػػجل خػػالؿ  أفػػادت هػػذه الدراسػػ ودػػد 

ف الوػػػجل   و راء نةديػػػ  حولػػػ  وأهػػػي ف ان ػػػ    إو أف الدراسػػػ  الال ػػػ  زبتلػػػ  ع وػػػا قكوهنػػػا بةػػػار  الولسػػػوات ارتبطةػػػ  قػػػ 
 اجلماهريي قالتعطريي  التجتيدي  رعتف  األكثت بأثريا    وما على ارتلةي وذلك  جل خالؿ ارةاقل  اإلث وغتاف  . 

 
  اا عػػ  حلػػواف   كل ػػ   " فػػجل الطػػوب وأثػػته يف الًتق ػػ "م 1977رضــا مدمــد ،  الرابعــة. هاهــر ، دراســةال .6

 رة.الًتق   الو      الةاهتة   رسال   ااستري غري   شو 
 :دراس أمه   ال
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الطاحث أف ه اؾ بواعال  كطريا  قل العوا ل اواتماع   اروعوع   وقل العوا ػل الوتديػ  الذاب ػ  للةػالب  يتا .1
   و جل ه ا كانل الثةاف  الشائع   وم  وخت ار  ضموف العمل الوين.

اس قػػا ختيجل وفوموػػي السػػ كولوا   أهػػي  ػػا مي ػػز الشػػخص ارطتكػػت   وهػػي الػػيت سبك ػػ   ػػجل اإلحسػػ ةالط ػػري  .2
 األ ت الذي يؤدي إىل لدؽ التعطري.

إف  ةترات التسي بسػت د إىل الػًتاث دوف اوهتمػاـ دبوعػوعات ال ػاة ال و  ػ  والػيت دػد يكػوف الطػدء هبػا ميثػل  .3
  ثريا حمسوسا  يدف  إىل من  خاص  جل السلوؾ اوقتكاري.

تلوػػ  ف مػػا ق  وػػا يكػػوف علػػى حسػػاب أمنػػاط يػػتا الطاحػػث أف التةػػور يف اذبػػاه الشػػكل فةػػ  يف جمتمعػػات خم .4
أخػػتا يف اإلدراؾ وأسػػػال ب التعطػػػري   لػػذلك فػػػ ف بعطػػػري الةػػالب عػػػجل الوادػػػ  احملػػ   إىل اانػػػب وادعوػػػي 

.  الشخ ي كو ل قتحة ق التك   الالـز
التحل ػػػل إىل الت ػػػم ي والشػػػكل دوف اوهتمػػػاـ قػػػأي عا ػػػل ااتمػػػاعي   لطػػػا  ػػػا يتجػػػ  اوهتمػػػاـ يف ال ةػػػد و غا .5

 الطاحث إ كان   اجلم  ق  وما.ويتا 
إىل ربة ػػق الةػػ ي الو  ػػ  يف العمػػل الوػػين عػػجل طتيػػق الطػػدء قارضػػموف وذلػػك قػػ دراؾ الوادػػ  والتعطػػري  دراسػػ دؼ الهتػػ
 ع  .

الوادع ػػػ  -ي نفػػػجل الطػػػوبالػػػايل  دبعلو ػػػات حػػػوؿ التعتيػػػ  قػػػالوجل اجلمػػػاهري  دراسػػػ ت الدراسػػػ  السػػػاقة  ال ػػػدودػػػد أ
د والوالسػػػو  وأهػػػي ف ػػػاين اوذبػػػاه   والدراسػػػ  الال ػػػ  بت ػػػاوؿ هػػػذا الوػػػجل وبةارنػػػ  و راء ال ةػػػا فلسػػػوت  ونشػػػأب اجلديػػػدة( و 

قالتعطرييػػ  التجتيديػػ   ػػجل خػػالؿ ارةاقلػػ  اإلث وغتاف ػػ  رعتفػػ  أيومػػا أكثػػت بػػأثريا  يف ارتلةػػي   قاإلعػػاف  إىل التجتقػػ  الذاب ػػ  
 للطاحث .  

 
 كمدخل "الطوب م2008،  حسين عبد الرحيم بن د اهللعب بنت ههرالالخامسة . الناصر ، دراسة ال .7

دسػػي الًتق ػػ  الو  ػػ    كل ػػ  الًتق ػػ      اا عػػ  ارلػػك سػػعود     التشػػك ل  " للوحػػ  ذبم عػػي فػػجل وسػتحداث
 رسال   ااستري   شورة.التياض   

 إىل : دراس دؼ الهت
جل دػ ي بشػك ل   وبعطرييػ  والػيت الوسائ  التشك ل   لوػجل الطػوب و ػا اربػط  هبػا  ػالكش  عجل أهي األسال ب و  .1

 ميكجل ل اغتوا على سةح اللوح  التشك ل  .
اسػػتحداث أعمػػاؿ ذبم ع ػػ  بعتمػػد علػػى اروػػاه ي اجلمال ػػ  ارتبطةػػ  قوػػجل الطػػوب كمػػدخل اديػػد علػػى سػػةح  .2

 اللوح  التشك ل  .
كمػػا انػػدجمل ف ػػ    إف فػػجل الطػػوب  ػػجل الو ػػوف الػػيت بعػػددت ف وػػا التة  ػػات وارمارسػػات ع ػػد اقتكػػار العمػػل الوػػين  

خا ػػات ووسػػائ  بشػػك ل   خمتلوػػ    واختوػػل الػػدود قػػل اجملػػاوت التشػػك ل   يف ف ػػوف  ػػا قعػػد الداثػػ  ح ػػث مجػػ  



11 

 

الو ػػاف قػػل التسػػة ح والتجسػػ ي قاسػػتخداـ خا ػػات خمتلوػػ  علػػى سػػةح اللوحػػ  لتحة ػػق قعػػد ثالػػث حة ةػػي دمػػا طػػور 
 يف : س دراال ههذ لالعمل الوين يف فجل الطوب   وقذلك أسوم

 ارطادئ اليت أدت إىل ظوور فجل الطوب وفجل اجملتم .التعتؼ على أهي ارواه ي و  .1
لتشك ل    جل خػالؿ بعػدد اخلا ػات حماول  إقتاز ر ا بشك ل   اديدة و طتكتة للتجم   على سةح اللوح  ا .2

طرييػػ  ارتبطةػػ  الوسػػائ  التشػػك ل   ع ػػد ف ػػاين الطػػوب الػػيت  ػػجل خالهلػػا ميكػػجل ربديػػد الةػػ ي التشػػك ل   والتعو 
 هبا.

ي  دمارسػػػػ  عمل ػػػػات التجتيػػػػب يف الوػػػػجل التشػػػػك لي  ػػػػجل أاػػػػل ر بشػػػػج  علػػػػى اسػػػػتمتا دراسػػػػ ال هإف فكػػػػتة هػػػػذ .3
 الولوؿ إىل حلوؿ و داخل ف    اديدة بو د دمارسي ودارسي الوجل التشك لي.

 اولػػػل  ووػػػـو ب اولػػػل الدراسػػػ  اروػػػاه ي الوكتيػػػ  لوػػػجل الطػػػوب وأهػػػي العوا ػػػل الػػػيت سػػػاعدت علػػػى ظوػػػوره   كمػػػا ب
األسػػػػأ الػػػػيت يةػػػػـو عل وػػػػا الوػػػػجل ره و ػػػػجل و بةتدػػػػل ألهػػػػي ارعػػػػايري و التجم ػػػػ  وأهػػػػي مسابػػػػ  والعوا ػػػػل الػػػػيت أدت لظوػػػػو 

التجم عي   كما وعحل الدراس  أثت فجل الطوب على  ووـو اللوح  التشػك ل     وبضػم ل ربل ػل رختػارات  ػجل فػجل 
اللوحػػ  التشػػك ل    ػػتبط   لػػيت هػػدفل وسػػتحداث فػػجل ذبم عػػي علػػىالطػػوب   قاإلعػػاف  إىل التجتقػػ  الذاب ػػ  للطاحثػػ  وا

  واه ي فجل الطوب.قسمات و 
 كانل نتائج الدراس  كالتايل:

الت ػػوع والتعػػػدد يف األمنػػػاط واألسػػػال ب األدائ ػػػ  والةػػػتؽ التة  ػػػ  للتعطػػػري دبختلػػػ  الوسػػػائ  مسػػػ  واعػػػح  لوػػػجل  .1
 الطوب وعاكسا  رواه م .

الوسائ  واخلا ات للتعطري عجل دضايا اجملتم  وال ػاة ال و  ػ  إلسػاد  ػداخل  استخدـ ف انو الطوب العديد  جل .2
 للتعطري يف الوجل عجل اوهت ال اة.

 ظوت فجل الطوب  ؤكدا  على أمه   ارضموف والوظ و  اجلمال   للخا  . .3
 أعماؿ ف اين الطوب سب زت قالتي  واربطةل قارتغريات اواتماع   والس اس   يف اجملتم . .4
  اخلا ػػ  الة ة ػػ  يف الت ػػويت  ػػجل خػػالؿ التعػػػدد يف سػػةح اللوحػػ    وكسػػت حػػدود إطػػار العمػػل  ػػػجل بوظ ػػ .5

 خالؿ ختوج الوسائ  واخلا ات عجل حدود إطار العمل.
 ظوت  جل خالؿ الدراس  ااتماع فجل الطوب والتجم   يف العمل الواحد. .6
 ليت زبدـ الوكتة ارتاد ربة ةوا. وعوعات فجل الطوب ربمل طاق  اجملتم  وثةافت     استخداـ الوسائ  ا .7

 يف عوء ال تائج الساقة  أولل الطاحث  دبا يلي:
الة اـ قدراسػات أخػتا لوػجل الطػوب بتعلػق دبجػاؿ  خػت غػري اللوحػ  التشػك ل   للتعػتؼ علػى أفكػار وأسػال ب  .1

 أختا يف التشك ل قاخلا ات والوسائ .
وي علػػى العديػػد  ػػجل اروػػاه ي الوكتيػػ  والولسػػو   عػػتورة دراسػػ  اللوحػػ   ػػجل   ةلػػق  ػػا قعػػد الداثػػ  كوهنػػا ربتػػ .2

 اليت بسوي يف بعمق الت ي  يف هذه الو وف.
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اخلا ػػات وارسػتولكات وبػوفري العديػد  ػجل الطػدائل والوسػػائ  و  إىل عػتورة التط ػت يف الوسػائ  دراسػ واػ  الب .3
 التشك ل   اليت بساعد على حتي  التشك ل واليت ربةق اجلوانب التعطريي .

الع ػت اهج الًتق   الو    دبا يت اسب وبةور جماوت الوػجل التشػك لي عار ػا  ل سػتة   الةالػب  واكطػ  بغ ري    .4
  علي للًتق   الو    و تذوؽ.قكل  عة اب  كممارس للوجل و 

ساعدت يف التعتؼ على ارواه ي الوكتي  لوجل الطوب وأهي العوا ل اليت   الال  دراس ودد أفادت هذه الدراس  ال
عجل الدراس  الساقة   جل ح ث ب اول  لوجل الطوب  جل ناح   بذود     الال  دراس تل  الزبره وأقتز مساب    و على ظوو 

 قاستخداـ أسلوب ارةاقل  اإلث وغتاف  . و ةارن  هذا الوجل قاذباه  خت  عاكأ ل  وهو التعطريي  التجتيدي 
 

 عمل   التوالل قل الوجل واجلموور ارعلو ات عجلإف هذه الدراسات الساقة  أفادت الدراس  الال   قالكثري  جل 
 دا بأثت الوجل قاجملتم  وبأثريه ف     قاإلعاف  إىل  علو ات عجل  تحل  الداث  و ا قعدها   كما دد ل الكثري  جل و 

تي  ال ظارعلو ات حوؿ اإلذباهل الو  ل  وعوع الدراس  نالتعطريي  التجتيدي  والوجل اجلماهريي( سواء  جل ال واحي 
وبتم ز الدراس  الال   قالًتك ز على هذيجل اوذباهل وارةارن  ق  وما على اعتطار أف نةة  الولسو   أو التة      

اونتةاؿ ق  وما خالؿ الست  ات كانل  تحل  انتةال   يف باري  الوجل  جل الداث  إىل  ا قعدها   ودد استخد ل 
أفعاؿ الةالطات ذباه أعماؿ اردرستل   كما دا ل الدارس  قت و ذ أعماؿ الطاحث  ارةاقالت اإلث وغتاف   لتلد ردود 

 عمجل فلسو  الوجل اجلماهريي وبة  اب  إذ هتتي ف وف  ا قعد الداث  قارتلةي لتوع ل دور الوجل يف اجملتم .  
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ً::ًاإلطارًالنظريثانياً 
 كيشمل اؼبباحث التالية:

ًالمبحثًاألولً:ًالحداثةًوماًبعدها:
 كما بعدىا. مرحلة اغبداثة ماىية (ُ
 اعبمالية يف اغبداثة كما بعدىا )التعبَتية ، الشكلية / البنيوية ، التفكيكية(.أىم النظريات  (ِ
ً::ًالمدرسةًالتعبيريةًالتجريديةانيالمبحثًالث
 تعريف التعبَتية التجريدية  (3
 نشأة اؼبدرسة تارىبها كتطورىا (2
   اؼببلمح العامة للمدرسة (1
 الرموز كأعماؽبمأىم  (4
 عربية من التعبَتية التجريدية  أمثلة (5

ً::ًالفنًالجماهيريً)البوبًآرت(ثالثالمبحثًال
 تعريف الفن اعبماىَتم  (ُ
 نشأة اؼبدرسة تارىبها كتطورىا (ِ
   اؼببلمح العامة للمدرسة (ّ
 الرموز كأعماؽبمأىم  (ْ
ًًًن الفن اعبماىَتمعربية م أمثلة (ٓ

 :الفنًوالمجتمع:ًالرابعلمبحثًا
 .العبلقة اؼبتبادلة بُت الفن كاجملتمع (ُ
 النظرية االجتماعية يف الفن (ِ
 .أنبية النقد الفٍت كمدخل للتذكؽ الفٍت (ّ
 .األىداؼ االجتماعية للفن (ْ

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

 المبحثًاألولً:ًالحداثةًوماًبعدها:

 ماىية مرحلة اغبداثة.  (ُ
 .ماىية مرحلة ما بعد اغبداثة (ِ
 اعبمالية يف اغبداثة كما بعدىا :أىم النظريات  (ّ

 ظريات اغبداثة اعبمالية :أىم ن .ُ

 Expressionist Theoryالنظرية التعبَتية  -
 Formalism Theoryالنظرية الشكلية  -

 نظريات ما بعد اغبداثة اعبمالية :أىم . ِ

 Constructivism Theoryالبنيوية  النظرية -
 Deconstructvism Theory التفكيكية -
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الفن أحد أىم ركائز اغبضارة ، كىو متطور متجدد ، ىبتلف كيتغَت تبعان ؼبا وبيط بو من ظركؼ 
كمن ىنا ظهرت  فًتاتو يتسم خبصائص معينة كيعتنق فلسفة خاصة ، يف كل فًتة منىو كمبلبسات ، ك 

كؼبا كانت ىذه الدراسة هتدؼ للمقارنة بُت مدرستُت فنيتُت ، إحدانبا  اؼبدارس كاالذباىات الفنية اؼبختلفة ، 
،  نظرياهتاكأبرز تنتمي إُف مرحلة اغبداثة كاألخرل إُف ما بعدىا ، كجبت اإلشارة إُف ماىية تلك اؼبرحلتُت 

 كذلك لئلشارة إُف الظركؼ كاؼببلبسات احمليطة بتلك اؼبدرستُت خبلؿ نشأهتما كتطورنبا.

 :ماهيةًمرحلةًالحداثةً (ُ
تأكدت فيو ك ،  شهد الكثَت من اإلقبازات العلمية كاإلبداعات التقنية كالعقلية عصر علمي العشرينالقرف 

َف ىبضع للبحث العلمي  التسليم بشيء ماال يبكن علمي ، حيث أصبح فكرة التجريب كأسلوب البحث ال
إنساف ىذا القرف فاىتز داخليان كما اىتزت البنيات  كالتجريب ، ككاف ؽبذا التطور العلمي أثره الكبَت على

إُف األفكار القديبة  قهم كعقائدىم ككجداهنم ، كالبفضت نسبة التعصبيف أخبلاالجتماعية ، كتأثر الناس 
صار ، فبعد أف أصبح اإلنساف ىبًتع كيكشف كيبدع  خت ر سواء يف العلم أك الفنؼبا اليت َف ذبد طريقها إُف

، كنتيجة النظريات ك  من اغبقائق  من السهل عليو أف يتنازؿ عن تلك األفكار القديبة العتناؽ ما ىو أصح
الغربية يف اغبضارة اجتماعية ثقافية سياسية اقتصادية ؽبذا التطور العلمي كاغبضارم ظهرت بذكر أزمة 

 .ـ(ََِِ)كالبسيوين  ـ(ُٕٗٗ)البهنسي  عن. انعكست على الفن باعتباره مظهر من مظاىر كل حضارة

الضوء  يفالعلمية بالنظريات  االنطباعيُتعن تأثر  (ـُٔٗٗ)ما ذكره أمهز  تأثر الفن بالعلم ،كمن أمثلة 
كمن قبلهم نيوتن الذم حلل الضوء إُف  كاليت كضعها الفيزيائيوف أمثاؿ شيفركؿ كىلمهولتز كعبلقتو باللوف

ألواف الطيف السبعة ، فانطلق االنطباعيوف من ىذه اؼبعطيات يف تصويرىم للعاَف ، مستبعدين األلواف احملايدة 
كالقاسبة معتقدين عدـ كجودىا يف الطبيعة ، كاكتفوا بألواف اؼبنشور الصافية كبقية األلواف وبصلوف عليها 

  اؼبزج .بالًتكيب كالتدريج ك 

كما الفرؽ  ؟اغبداثة ىي ، فماالفن اغبديث االنطباعية ىي بداية مرحلة اغبداثة أك  معظم النقاد عدكي
هي حالة ، كالفن اغبديث ىو نتاج ىذه اغبالة ، كيعرؼ إف صح التعبَت فغبداثة ، ا ؟الفن اغبديث بينها كبُت

، يتضح فيو ارتباط مفهـو التجريب  اغبداثة بأهنا : مصطلح فلسفي علمي اختبارم ـ(ََِٓ)غزاكم 
يدؿ  تارىبي مفهـو زمٍتبينما يعرؼ الفن اغبديث بأنو  باألشكاؿ الفنية منذ طبسينيات القرف العشرين ،

 .أكاخر القرف التاسع عشريف من اؼبدرسة االنطباعية  بدايةن على االذباىات الفنية اليت ظهرت 



14 
 

ال يقصد بو فن عصر تارىبي معُت ، بقدر ما ىو مصطلح يدؿ على  ـ(ُٕٗٗ)كالفن اغبديث عند عطية 
فهو يرل كلذلك الفنوف التقليدية الكبلسيكية ،  شكل من أشكاؿ الصياغة الفنية ، اليت كقفت يف مواجهة

  .ىو فن حديثكل فن معاصر كما أف ليس   ىو معاصر بالضركرة ،ليس كل فن حديث أف 

يارد( الذم كصف مفهـو اغبداثة عند الفيلسوؼ الفرنسي )بودر كآخركف  ـ(َُُِ)كقد ذكرت عبادم 
ما ىو كل الفضاءات الفردية كاالجتماعية على  ، حيث انفتحت  االستكشافات الرائدةزمن اغبداثة بزمن 

عامة كللمعرفة العلمية اللغات البلزمة لكل اؼبعارؼ من علـو كتقنيات تطورت بشكل سريع ، كعلى  جديد
 األكثر حداثة.

تعٍت انعكاس  ـ(ََِِ)  كما أشار إظباعيلفهي    Herbert Readعند ىربرت ريدما اغبداثة أ 
أسلوب اغبياة اغبديثة على اإلبداع الفٍت ، فإذا كاف الفناف متوافقان مع مبط اغبياة اغبديثة يف رؤيتو كطريقة 
إدراكو كتفكَته تغَت تبعان لذلك أسلوبو اإلبداعي كاتسم باغبداثة ، كعلى ىذا فإف تطور األسلوب ىو مقياس 

 ّّصيخ الفن ىو تاريخ األساليب اليت رأل هبا العاَف".اغبداثة الوحيد كقد قاؿ ىربرت ريد "إف تار 

عٍت كل ما ىو معاصر بشكل عاـ ، أف كلمة حديث ت ـ(ََِٖ)صطلح ذكرت السباعي ذات اؼبكحوؿ 
كذلك عندما ـ َُٖٔمن  بدأتمصطلح فٍت تارىبي ، فإهنا تعود إُف فًتة تارىبية ؿبددة كلكن اغبداثة ك

، كىكذا أصبح ير األحداث التارىبية مفضلُت تصوير اغبياة اؼبعاصرة بعض الفنانُت الباريسيُت تصو رفض 
دبقدكر الفنانُت التعامل مع فنهم دكف التقيد بضغوط أم حقبة زمنية ، إال أف ىذه اغبرية أفقدت الفنانُت 
 الدعم اؼبادم التقليدم الذم كاف يقدـ للفن من قبل الكنيسة كالدكلة كالطبقة االرستقراطية ، كما أصبح

،  experiment يف الفن التجريب فكرة احتماؿ بيع أعماؽبم ضئيل جدان ، األمر الذم شجع الفنانُت على
ث يف ظل كىنا ظهر مصطلح "الفن من أجل الفن" فبل حاجة إُف م ررات اجتماعية أك دينية إلنتاج فن حدي

اؼبوضوعات اليت كانت تؤمن هبا الطبقة الوسطى  ؾبتمع حضرم صناعي علماين ، كبذلك حارب الفنانوف
العصر تكنولوجيا موضوعات مع تركيزىم على ، ـبتلفة بأساليب جديدة تتغَت بسرعة كتناكلوا موضوعات 

 . اغبديث

انعكست يف اعماؽبم تكنولوجيا العصر ، حيث إُف أكائل الفنانُت اللذين ـ( ُٕٗٗ)كقد أشار البهنسي 
 Bonhommeصوركا اآلالت يف لوحاهتم اليت ربولت من مناظر الطبيعة إُف مشاىد صناعية ، كىم بونوميو 

حيث مثل اؼبدف الصناعية كأدكاهتا اؼببتكرة يف الثلث األكؿ من القرف اؼباضي ، كذلك قبد أف كلود مونيو 
 ضا .أي Menzelاىتم بتصوير القطارات  كاؼبراكب كما كاف يفعل األؼباين منزؿ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Read
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كانوا ىم األكثر تأثران يف أعماؽبم بالثورة الصناعية اليت بدأت منذ أف اخًتع جيمس إال أف فناين اؼبستقبلية  
ـ ، كأصبح اؼبصنع ىو النموذج االقتصادم اؼبؤثر ُٕٕٓاؼبوتور الذم يعمل بالبخار  James Wattكات 

اؽبركب من ىذا التأثَت الذم يبلحقو منذ  على أخبلؽ اجملتمع كاالذباىات الفنية ، حيث َف يتمكن الفن من
اتبعوا أسلوب ير ، ك بداية التحوؿ من اإلنسانية إُف اؼبادية ، كقد اىتم اؼبستقبليوف دببدأ اغبركية يف التصو 

 ـ(ُٕٗٗ)هبنسي ك  ـ(ََُِ)السباعي عن  التصوير التقسيمي لنقل األحاسيس الدينامية.

سيطرة اؼبادية كالتقنيات اغبديثة كالطابع العقبلين على العصر اغبديث ىذا الًتكيز على التكنولوجيا ك إف 
االنقطاع بأساليب كلد انقطاعان يف عاَف الفن بُت الصورة كاؼبثل ، فسعى الفنانوف اغبداثيوف ؼبعاعبة ذلك قد 

ماتيس  فقد حظيت الفنوف الشرقية باألفضلية األكُف لدل الفنانُت أمثاؿ ىنرمستشراؽ ، ـبتلفة منها اال
الذم قاـ برحبلت إُف مشاؿ أفريقيا ، ككاف يبعن النظر يف السجاد الشرقي كلو اىتماـ كاضح باؼبخطوطات 
الفارسية كقد ساعده ذلك على أف يتجو بالفن اغبديث اذباىان ثوريان يف استخداـ األلواف كاألشكاؿ اؼبسطحة 

 (ََِِ، البسيوين ) ـ(ُٕٗٗ)البهنسي  كالقيم الزخرفية. عن

فما كاف يعد ساذجان يف فن القرف التاسع عشر ،  ـ(ُٕٗٗ)كىنا تغَتت النظرة الفنية كما أشار عطية 
أصبح معياران للفن يف القرف العشرين ، حيث أصبحت فنوف األطفاؿ كالفنوف البدائية ربظى باىتماـ كتقدير 

شعوب األخرل ، فقامت الفنانُت كالنقاد ، فاعتمد الفن اغبديث على أشكاؿ فنية أخذت من تراث ال
خذت الوحشية عن الفن اإلسبلمي أالتكعيبية معتمدة على الفن الزقبي اإلفريقي ذم األصل العريب ، ك 

 كشاجاؿ كأبشتاين إُف استلهاـ اعبوانب الركحية يف الفن البدائي.لصفة التزيينية ، كاذبو بوؿ كلي ا

ة ، منها على سبيل اؼبثاؿ ؿباكالت التجريد إف البحث عن الركحانية يف الفن اغبديث أخذ صوران متعدد
اؼببكرة على يد الفناف كاندنسكي الذم اعتقد أف للخطوط كاألشكاؿ خصائص ركحانية يبكن إدراكها ،  

حاسيسو ندنسكي اللوف كالشكل للتعبَت عن أكما يبكن التأثَت هبا على ركح اؼبشاىد ، فقد استخدـ كا
كمشاعره الداخلية ليجسد الواقع الركحاين ، كقد ألف كتابان بعنواف "الركحانية يف الفن" تناكؿ فيو التأثرات 

كقد تأكد ىذا الفن التجريدم "البلموضوعي " عقب اغبرب العاؼبية الثانية ، حيث حاكؿ النفسية للوف ، 
ستخدمُت فيها ما خلفتو اغبرب من دمار الفنانوف أف يضمنوا أعماؽبم اغبديثة رسائل ضد اغبرب ، م
، كىنا نشأت أساليب تقنية حديثة لتوظيف كخامات مهملة ، كصفائح الزنك كاغبديد كاألخشاب البالية 

 عطية،  ـ(ََِٕ)بانبيم ،  ـ(ََِٖ)لسباعياعن  ىذه اػبامات اؼبستحدثة ، طبيعية كانت أك صناعية.
 ـ(ُٕٗٗ)
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 من بعده ، لكنها اكتسبت قوهتا اىزة يرجع إُف بيكاسو كالسرياليُتإف استخداـ النفايات كاألشياء اعب
صبيع  الداديةت رفضحيث قرب للعدمية كاؽبدـ كالتدمَت ، األ واذباىيف السحرية اؼبؤثرة منذ عرض دكشامب 
نشأت كرد فعل للكوارث اغبربية كاألخطاء ال رجوازية ، كقد كصلت إُف ك القيم األخبلقية كالدينية كالوطنية ، 

حد إنكار الفن ذاتو كالدعوة إُف البلفن ، إال أف ىدفها اإلهبايب ىو أف تقيم فنان أكثر اجتماعية ، كقد كاف 
 ـ(ََِٕ)عطية ـ( ، ُٕٗٗ) هبنسي ؽبذا االذباه أثره الفاعل يف اذباىات ما بعد اغبداثة .

رغم اختبلؼ توجهات فنوف اغبداثة عن ما بعدىا إال أهنا ال زبتلف عن بعضها يف األساليب التقنية ك 
كاستمرت فيما بعدىا ، كنذكر منها ما أشار إليو التعبَتية اعبديدة اليت ظهرت يف فنوف عصر اغبداثة 

 : ـ(  ََِِإظباعيل) 

 

 : Collageالكوالج  .ُ

طبيعية كمعايشتها مع األلواف كخامة تقليدية على سطح مصنعة أك مسطحة ىو استخداـ خامات 
كما يوضح ذلك   الداديةيف اغبركة التكعيبية ك بكثرة اللوحة التصويرية ، كقد ظهر ىذا الشكل الفٍت 

 (.ُ)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، طبيعة صامتة ، كوالج كفحم كباستيل كطباشَت  ُُْٗ ، جورج براؾ( ُشكل )
 سم ٓٔ×  ٗ.ْٕ على كرؽ ،

-braque/bottle-http://www.wikipaintings.org/en/georges

1914 
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 : Assemblageالتصوير اجملسم  .ِ

كوف الرؤيا يف ىو تثبيت خامات أك ؾبسمات أك أشكاؿ ثبلثية األبعاد على مسطح ذك بعدين ، حبيث ت
( ِكيوضح )الشكل  مث السريالية الداديةُف اؼبدرسة بعد ثنائي األبعاد ، كتعود البدايات األكاديبية ؽبذا الفن إ

 ىذه التقنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  Objects Assemblageالعمل اؼبركب  .ّ

هو تقنية ذبميع عدد من األشياء اؼبركبة ، ف األبعاد ثبلثيكوف الرؤيا يف بعد عن التقنية السابقة ب كىبتلف
كاليت غالبان ما تكوف من نفايات اؼبدف أك مواد صلبة مصنعة أك طبيعية كسباثيل حرة كغَتىا دبا هبسد مضموف 

 (.ّالشكل)عند اغباجة ، كيوضح ىذه التقنية العمل الفٍت ، إُف جانب استخداـ األلواف 

 

  ِٓ×  ٓ.ٕٔ ـ ،ُِٔٗ "Small Sailors' Home"،ًكَتت شويًتز( ،  ِشكل)
 ، عمل يوضح تقنية التجميع من اؼبدرسة الدادية. سم

-schwitters/small-http://www.wikipaintings.org/en/kurt

1926-home-sailors 

http://uploads0.wikipaintings.org/images/kurt-schwitters/small-sailors-home-1926.jpg
http://uploads0.wikipaintings.org/images/kurt-schwitters/small-sailors-home-1926.jpg
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 :Installationالعمل الفٍت اؼبنشأ يف الفراغ  .ْ

، سواء كاف ىذا الفراغ ثنائي البعدين أك ( ْكما يف )الشكلىو ترتيب األشياء يف فراغ ثابت كؿبدد  
ثبلثي األبعاد ، كيتحرؾ الفناف داخل الفراغ بأدكاتو كأشكالو كلوحاتو ، كما يشارؾ فيو اؼبتلقي ، كهبذا قبد 

 إُف رسالة موجهة للمشاىد كاجملتمع ، هتدؼ للتأثَت كمواكبة العصر . الفن ربوؿأف 

 

 

 

 

 

 

 

عمل تركييب من  ـ ،َُِٗ"ركح عصرنا" ،  ،ىوظباف راككؿ( ، ّشكل)
 سمَِ×  ُِ×  ٓ.ِّاؼبدرسة الدادية ، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Hausmann 

 

  ،'Magnetism II'  ( ْشكل )ماطر، أضبد  

ـ ، عمل فٍت منشأ يف الفراغ ، مصنوع من ََِٖ
برادة اغبديد حوؿ مغناطيس مكعب ، فيو إشارة 

 للقوة الركحانية اليت ذبمع اؼبسلمُت يف اغبج 
http://www.vam.ac.uk/users/node/1

8043 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Hausmann
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كىكذا ذابت يف عمق  اغبداثة الفنية اغبدكد الفاصلة بُت الفنوف )رسم ، خزؼ ، تصوير ، عمارة ( كما 
كتداخلت أساليب التعبَت كاؼبعايَت الذكقية اعبمالية ، فأصبح اإلبداع الفٍت عمبلن مركبان  ـ(ََِٗ)ذكر اغبيسن 

 ظبعيان بصريان حركيان.استعراضان ، ك 

كقد تزايد االىتماـ باغبركة يف فنوف اغبداثة سواء كانت إيهامية أك حقيقة ، باعتبار أف اغبركة ىي العنصر 
استخداـ عنصرم الضوء كاؼبساحة نشأت فنوف ب كاألساسي للحياة ، كتكمن يف صبيع مظاىر الطبيعة ، 

ها  خصائصكقد ػبص كالفن اؼبتحرؾ كالفن الضوئي الفن البصرم ىي  ـ(ُٕٗٗ)البهنسي جديدة ، ذكرىا 
 فيما يلي:

 مشاركة اؼبشاىد بصريان كتركيبيان يف العملية اعبمالية كعن طريق جهاز اإلدراؾ البصرم عنده. . ُ" 

 اإلفادة من التقدـ العلمي كالتقٍت. .ِ

 إدخاؿ اغبركية يف العمارة كالتخطيط العمراين كاإلعبلف إضافة للتشكيل. .ّ

 الزمن كبعد رابع يف العمل.إدخاؿ  .ْ

 ُٕالتعاكف بُت الفناف اؼببدع كالتقٍت اؼبخًتع كاؼبنفذ"ص .ٓ

تعاملوا مع موضوعات الفن بأساليب ـبتلفة ، مع رين عن اغبقيقة د أف أساتذة الفن اغبديث كىكذا قب
ساعُت إُف تقدًن  الباطنة للعقل كاؼبخيلة كاغبواس ، تاركُت مهمة إيهاـ اؼبشاىد بصورة من اغبقيقة اؼبدركة ،

في الفن اغبديث ال كجود للواقع اػبارج عن دائرة الفناف ذاتو فتقلة ذاتية ، أكثر صدقان كحداثةن ، حقيقة مس
أف يقرأ  فاللوحة اؼبعاصرة ، ذاتية صرفة كعلى اعبمهور، رغم احملاكالت اليت تدعي أهنا اجتماعية أك شعبية ، 

 ـ( ُٕٗٗهبنسي )ك ـ( ََِِ) عن إظباعيل الفناف كخصوصيتو . فنجاف اللوف ليعرؼ ذاتية

 كيبكن أف نلخص ظبات مرحلة اغبداثة فيما يلي :

 رفض احملاكاة كالتقاليد الفنية الكبلسيكية األكاديبية. .ُ

 .العلمية التكنولوجية أصبح الفن شاىدا على العصر كمعطياتو .ِ

 التطور كالتجديد اؼبستمر يف الفن كحرب االذباىات. .ّ

 استحداث خامات جديدة إُف جانب اػبامات التقليدية.  .ْ

 ظهرت تقنيات كطرؽ أدائية جديدة إُف جانب الرسم كالتلوين. .ٓ

 ذابت اغبدكد كالفواصل بُت الفنوف. .ٔ
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نفصاـ العبلقة بُت الفن كاجملتمع كما ظهر يف لدرجة أدت إُف ا كالذاتية االىتماـ بالفردية .ٕ
 .ةالتجريدي التيارات

كانت تسعى كانبة خلف السعادة ـ( أف أدكرنو منظر اغبداثة يرل أف اغبداثة  ُٕٗٗ)ذكر هبنسي كقد 
 عن مبلذ ؽبا فيما بعد اغبداثة .تبحث كىي اليـو كصلت إُف العدمية ك فقدت قيمتها  حىت

 

 ماهيةًمرحلةًماًبعدًالحداثة: (ِ

كاسعان لؤلعماؿ الفنية كاألدبية كاالجتماعية  كأصبح ميدانان ـ َُٔٗعاـ  ظهر مفهـو ما بعد اغبداثة يف 
 "بطفرة ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية يف الواليات اؼبتحدة تارىبيان ـ( كآخركف َُُِعبادم ) هربددالثقافية ، ك ك 

ـ ، كتعد ُٖٓٗيف فرنسا منذ قياـ اعبمهورية اػبامسة عاـ األربعينات كأكائل اػبمسينات ك  أكاخراألمريكية 
 .مرحلة االنتقاؿ الرئيسيةتينات فًتة الس

يف ككاف ذلك ـ َُٔٗـ( أف بداية ظهور مصطلح ما بعد اغبداثة كاف عاـ ََِٖالسباعي ) أكدتكقد 
بعنواف " هناية علم االجتماع " ، كَف يصبح اؼبصطلح متداكال لدل نقاد   Daniel Bellكتاب لػ دانياؿ بيل 

  .الفن إال يف هناية السبعينيات

فقامت    أهنا تعظم اعبديد كتسعى إليو كقيمة جديدة يف حد ذاهتا ، يبيز فنوف ما بعد اغبداثةف أىم ما إ
دؼ إُف التقاء الفن باجملتمع للتعبَت عن ة هتجديد بالدعوة إُف أمباطـ( ََِٕذكر ىريدم ) كما 

اؼبتناقضات ، كالتفتيت كالتوحد ، ثقافة اؼبدينة كالثقافات األخرل ، فبا أضاؼ إليها ظبة التعددية الثقافية ، 
فظهرت فنوف متعددة ذات طابع ـبتلف ، تتسم باؼبزج بُت ـبتلف الطرز يف مقابل الطراز الواحد الدكِف ، 

ؾبتمع الصفوة  فكرةعدد يف مقابل اؼبثاِف كاغبديث ، كهبذا نبذت فنوف ما بعد اغبداثة فنجد الشعيب كاؼبت
 ا فنوف اغبداثة .كاليت كانت قد تبنته

أف فنوف ما بعد اغبداثة حاربت لببوية على ىذا اؼبعٌت حيث ذكرت ـ( َُُِعبادم )أكدت  كقد
ال يعمل ضمن  ، فالفناف نزع إُف الفوضوية، كىي ت قواعد اال ربكمه وففن فنجد أهنا اغبداثة كجديتها ،

مفهـو زمٍت ربط  بعينو ، كإمبا ىوأسلوبان خاصان  ، كما بعد اغبداثة ليسيعمل لكي يضع القواعد  قواعد بل
ديد ، اعبقتصادم االنظاـ البُت ظهور خصائص شكلية يف الثقافة كبُت ظهور مبط من اغبياة االجتماعية ك 

،  ـ أك الرأظبالية متعددة اعبنسياتي أك االستهبلكي أك ؾبتمع كسائل اإلعبليسمى باجملتمع الصناعالذم 
كىو ؾبتمع الوفرة الذم ظهر مع مبط اغبياة االجتماعية اعبديدة اليت اتسمت بنوع من التبذير كاغبث على 
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ت االستهبلؾ ، كنشأت تبعان لذلك ثقافة استهبلكية تكونت من كم ىائل من اػب رات كالرموز كالعبلما
فرصة للتأمل كالفهم التجارية اليت تنتج كتركج ع ر كسائل اإلعبلـ كالتقنية كاألسواؽ بشكل يومي دكف إتاحة 

كاالستيعاب ، فظهرت العوؼبة كنتيجة طبيعية ؼبا بعد اغبداثة ، حيث التطور الصناعي كالتقدـ التكنولوجي 
االستهبلكية يف أرجاء اؼبعمورة ، كعن طريق العلمي مع كفرة اإلنتاج كغزارتو كذلك من أجل تسويق البضائع 

 كسائل االتصاؿ اعبماىَتم أصبحت الثقافة االستهبلكية ثقافة صباىَتية .

أف  ـ(ََِٕذكر ىريدم )فقد  ، اجملتمع االستهبلكيالثقافة اعبماىَتية ك  ثقافة الصورة على كقد سيطرت
م حيث نبذت التجريد الذاللوحة التشكيلية ، فنوف ما بعد اغبداثة قد أعادت للصورة قيمتها كمكانتها يف 

االعًتاؼ بفكرة الفن اجملرد فبا  مع عدـبالتزاكج بُت الشخصية كالتجريد ، تبنتو اغبداثة ، لكنها اعًتفت 
، كهبذا عادت الواقعية يف تصوير ما بعد اغبداثة بأساليب يع قاعدة استقباؿ الفن صباىَتيان ساعد على توس

الفن للفن الذم لتجريد اغبداثي ، ككرد فعل ؼببدأ ، جاء ذلك مناقضان لـبتلفة ذات طبيعة سياسية كاجتماعية 
 تبنتو اغبداثة.

يلية ،  أعادت الصورة يف اللوحة التشكأحد أىم ىذه االذباىات اليت  الفن اعبماىَتم )البوب ارت( يعدك 
كقد ذكرت كعاد إُف الواقع من خبلؿ موضوعات االستهبلؾ اليومي ، كما اىتم بالثقافة اعبماىَتية ، 

 Massكانت تعرؼ دبصطلح آخر ىو   Popular Cultureـ( أف الثقافة اعبماىَتية ََِٖالسباعي )

Culture  اآلف ، كيتبع ؽبذا اؼبصطلح فن ذك قوالب متعددة من كسائل االتصاؿ  لكنو َف يعد متداكالن
اعبماىَتية ، كاعبرائد كالسينما كموسيقى البوب كالراديو كاؼببلىي الليلية كاإلعبلنات كالكوميديا كالركايات 

شر ، البوليسية كالتلفزيوف ، كىو ظاىرة حديثة كلدت يف اجملتمع الغريب األكركيب خبلؿ القرف التاسع ع
كشجعت عليو الطبقة العمالية الوليدة اليت أرادت شغل فراغها بقوالب فنية جديدة أكثر سهولة من "الفن 

الذم كاف يتطور لصاٌف اعبمهور االرستقراطي كالذم يتطلب مستول معُت من التعليم   High Artالعاِف" 
كقد كانت اؽبوة بينهما كبَتة يف  Low Artلفهمو أما الثقافة اعبماىَتية فَتمز ؽبا باسم "الفن اؽبابط"  

توطدت العبلقة بينهما  مث بعد ذلكبدايات القرف العشرين ، كيف اػبمسينيات بلغت اؼبنافسة بينهما ذركهتا ، 
بظهور الفن اعبماىَتم )البوب( حيث استبدؿ فن ما بعد اغبداثة العداء كبو الثقافة اعبماىَتية بالتغلغل 

 داخلها.  

اه ذايت خاص ، كاالذبكل ما ىو ذباكز  اؽبدؼ الواضح للفن اعبماىَتم ىو أف  (ـُٕٗٗ)ذكر هبنسي 
حيث  الداديةربل اؼبوضوعية ؿبل الذاتية ، كقد ظهر ىذا االذباه بتأثَت كبو اجملتمع كاغبياة كما ىي ،  كبذلك 

لجمهور ، كىكذا قبد أف يف إنتاج فن أقرب ل سبت االستفادة من األشياء اعباىزة كالصور الفوتوغرافية رغبةن 
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الصورة الواقعية الفوتوغرافية قد استعادت مكانتها يف فنوف ما بعد اغبداثة ، حيث انتبو الفنانوف إُف ضركرة 
العودة للواقعية من خبلؿ آلة التصوير ، حيث تلتقي الذاتية مع اؼبوضوعية كىنا ظهرت الواقعية اؼبفرطة 

قد بلغ  يف النقل كمع أف االىتماـ باحملاكاةى قراءة الواقع قراءة ذاتية ، )الواقعية الفوتوغرافية( اليت تعمل عل
إال أف اؽبدؼ ليس ىو ؾبرد استعراض ال راعة يف النقل ، بل إف اؽبدؼ ىو تسليط الضوء على كاقع  ذركتو

 ية نقدية اجتماعية أك سياسية.معُت من زاك 

أف من فنوف ما بعد اغبداثة ما قد زبطى اللوحة حيث قبد كىنا يظهر التحوؿ فيما يهدؼ إليو الفن ، 
نفسها إُف االىتماـ بالفكرة بدالن من العمل الفٍت ذاتو ، كسعى إُف إبراز ما كاف مهمشان يف السابق لي رز 

على حساب العمل على مفهـو كلمة الفن )ما ىو الفن؟(  كهبذا حافظكيصبح عمبلن فنيان قائمان بذاتو ، 
فنان ذىنيان يعتمد على الفكر ، كظهوره يعد من التحوالت الذم يعت ر  ه يف الفن اؼبفهومي، كىذا ما قبد الفٍت

الكبَتة يف عاَف الفن حيث أثار الكثَت من اعبدؿ ، فقد ربرر ىذا الفن من اؼبهارة اغبرفية لتحل ؿبلها رسالة 
كامتؤلت باؼبفاىيم كاألشياء من اللوحات  خلت قاعات العرض صبهوره ، حيث فكرية غامضة من الفناف إُف

ؼبوضوع الرئيسي كأصبح الفضاء كالعبلقات الفراغية ىي ا، فيما بعد  عن القاعات الفناف اؼبفاىيمي مث استغٌت
( ـَُُِ) عبادم،  ـ(ََِْ) ؼبصرما. عن الذم زاكج بُت اعبانب البصرم كاعبانب اللغومللفناف اؼبفاىيمي 

 كآخركف 

ف أفضل الطرؽ لفهم ما بعد اغبداثة ىو النظر إليها على أهنا ردة فعل معارضة ظل ىذه التحوالت فإ كيف
كاإليباف بقدرة اإلنساف العقلية للحداثة ، فرغم مثالية الشعارات اليت دعت إليها اغبداثة مثل اغبرية كاؼبساكاة 

التطور كالتقدـ الصناعي كالتقٍت كالدعوة للديبوقراطية ، إال أهنا خلفت حركبان كإرىابان كاستعماران ، كتفاكتان ك 
طبقيان كخطران نوكيان كظلمان اجتماعيان ، فكانت ما بعد اغبداثة ثورةن على اغبداثة حيث رفضت العقبلنية كعدهتا 

ىناؾ من يرل أف ما بعد اغبداثة  لكنبة كالنخبوية ، عامل عبودية ، كتبنت السطحية كحاربت ثقافة النخ
ىي امتداد طبيعي للحداثة كليس خركجان عنها  ، كذلك كما يعتقد الفيلسوؼ األؼباين )ىابر مابيت( فما 
بعد اغبداثة إمبا ىي "تعميق ؼبسار اغبداثة ، أك ىي سرعة ثانية للحداثة ، دبعٌت ، إهنا استمرار ؼبنطق اغبداثة 

 ـ(َُُِبادم كآخركف )ععن . ا الصائر ، حيث ىي نقد مستمر ، كذباكز مستمر لذاهتا " ، كلعمقه

ؼبا  ال امتدادان فن ما بعد اغبرب ليس إأف  يف اعتقادهـ( أيضان يؤيد ىابر مابيت ُٓٗٗكما قبد أف ظبيث )
قبلو فهو إعادة تغيَت كتقوًن ألفكار كانت معركفة قبل اغبرب ، كجذكره سبتد يف تربة اغبداثة ، كيستشهد على 

 . الداديةيعود إُف إمبا ذلك بأف التعبَتية التجريدية ؽبا جذكرىا يف السريالية ، كالفن اعبماىَتم 
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َف زبتلف كثَتان التطورات اليت حدثت يف أكاخر حركة اغبداثة ـ( ىذا الرأم بقولو إف ََِٗىيم )كيؤيد إبرا
  ة كإف اختلفت عنها يف األىداؼ.غبداثعن اسًتاتيجيات ما بعد ا

كنظريان أصبحت ، عبلـ ُت الفن كالثقافة اعبماىَتية كاإليعد ىناؾ تقسيمات ب كفيما بعد اغبداثة َف 
بولوجي كالصحافة غَت موجودة يف أعماؿ نثرك كعلم األنقد الفٍت كعلم االجتماع بُت الالقديبة الفواصل 

 Jean Baudrillardكجاف بودريبلرد  Michel Fiucaultمنظرم ما بعد اغبداثة أمثاؿ مايكل فوكولت 
 ـ(ََِٖالسباعي )عن .  Fredric Jamesonكفريدريك جامسوف 

كىكذا يبكن كصف فنوف ما بعد اغبداثة بأهنا فنوف ىجينية ، تتطلع إُف كل ما ىو جديد كغريب 
ـ( يف ََِٖكىذا ما نبلحظو بوضوح يف الفن األدائي ، الذم ظهر حبسب ما ذكرت السباعي )كمفاجئ ، 

ربوم عدة أكاخر السبعينات ، كىو مصطلح كاسع يشمل األنشطة الفنية اليت تقدـ أماـ اعبمهور كاليت 
، كما يعود ىذا اؼبصطلح أيضان على القوالب اغبية  عناصر ، كاؼبوسيقى ، الرقص كالشعر ، كاؼبسرح كالفيديو

 كغَتىا . Feministكالفن النسائي   Happeningفن اغبدث Bodyاؼببكرة مثل فن اعبسم 

 Mediaمصطلح "ـ( ََِّرحيم ) إليو أشارتكمن اؼبصطلحات اليت ظهرت فيما بعد اغبداثة ، ما 

Art كىو فن كسائط االتصاؿ كالسينما كالفيديو كالكمبيوتر كالفوتوغرافيا ، كذلك نتيجة لزيادة الوعي بدكر "
" كتعٍت فنوف التكنولوجيا الرفيعة  High Tecتلك الوسائط يف التفاعل مع اعبماىَت ، كما ظهر مصطلح " 

، كقبد أف الفنانُت قد  ةكاؼبيكانيكية كالرقميطيسية ، كاستخداـ الليزر كالطاقة الكهربائية كالكهركمغنا
 . لفنوف من موضوعات البوب الثقافيةاستلهموا يف تلك ا

 لي :كما يظبات ما بعد اغبداثة يبكن  كيبكن تلخيص 

 عودة الشكل التمثيلي التشخيصي يف التصوير كالنحت.  .ُ

  .ساخران  االىتماـ باحملاكاة ، اليت تأخذ يف بعض األحياف طابعان ىزليان  .ِ

ة أنبية اؼبضموف يف العمل الفٍت ، حيث ربوؿ الفن من ؾبرد انطباع بصرم ملموس يشبع عود .ّ
 كالوجدانية إُف فعل ناقد كمنشط ثقايف داخل اجملتمع.الذاتية حاجات اإلنساف الفكرية 

 ب أدل إُف تعدد كسائط التعبَت .اليكاألس  التقنياتيفكالتداخل التحرر  .ْ

  .االىتماـ بالتجريب .ٓ

 .زكاؿ اغبواجز بُت ؾباالت الفن التشكيلي ، كبُت الفن التشكيلي كأنواع الفنوف األخرل .ٔ
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صبح العمل الفٍت ج اللوحة عن إطارىا التقليدم ، كأخرك  تداخل الوسائط كالتقنيات أدل إُف .ٕ
 استعراضان ظبعيان كبصريان كحركيان.

كأتاحت لو  رفضت انعزاؿ الفناف عن اعبمهور ، ، حيث انفتاح فنوف ما بعد اغبداثة على اعبماىَت .ٖ
، كما كذلك ع ر استثارة قدرتو التحليلية كاالستكشافية العمل الفٍت  يفاؼبشاركة االهبابية فرصة 

 كَف تعد ىناؾ حواجز بُت الفن الراقي كالفن اعبماىَتم .الثقافة اعبماىَتية ، اىتمت ب

 ـ(ََِْ) اؼبصرم،  ـ(ََِٕ) ىريدم عنكالعودة للًتاث .تزاكج اؼبعاين اؼبتناقضة ، كالتقدمية  .ٗ

ة ىي فنوف اجتماعية هتدؼ إُف إيصاؿ الفكرة للمشاىدين باستخداـ كىكذا قبد أف فنوف ما بعد اغبداث
 تنتقل من خبلقةن  جديدةن  ان ، فأصبح الفن يف ما بعد اغبداثة أفكار  الطرؽ البسيطة كاألكثر تأثَتا على اؼبتلقُت

ا الشيء الغريب قبوالن كأمر عادم يبكن أف يلقى فيه بيئةن  يف عاؼبهم  صبهور الشعب فتوجدكبار الفنانُت إُف 
 )بدكف(ظبيث  .

كمن اغبداثة إُف ما بعدىا ظهرت عدة نظريات أثرت يف الفنوف كاألدب كالنتاج الفكرم عامة ، سنتناكؿ 
 . أبرز ىده النظريات كانعكاساهتا على الفن التشكيلي

 

ًالجماليةًفيًالحداثةًوماًبعدها:أهمًالنظرياتً
ً

 نظرياتًالحداثةًالجماليةً:أهمً (ُ

 :Expressionist Theoryًالنظريةًالتعبيريةًً-

 ـ(ََِٕ) ستولنيتزما ذكره من اؼبسلم بو أف الفن ليس إال شكل من أشكاؿ التعبَت ، يدؿ على ذلك 
 بلف العمل الفٍت ليس سجبلن للجماؿ اؼبوجود بالفعل يف موضع آخر ، يف حديثو عن التعبَت الفٍت من أ

ج مشاعره إُف حيز اؼبوضوعية بطريقة كاعية فالفناف ىبر ،  عر بو الفناف كينقلو إُف اؼبشاىدتعبَت عن انفعاؿ يش
تنظيم اػبط ن طريق االنفعاؿ ، مع ران عنو بطريقة خارجية ، عىذا مظهر  ىوالفن اعبميل ك ،  وفيها نقد كتوجي

األعماؿ التعبَتية تعمل على إيصاؿ االنفعاؿ إُف اعبمهور شريطة توفر ما يسميو كالشكل كاللوف ، ك 
نفعاؿ معديان "اإلخبلص اؼبطلق" ، فالفناف الصادؽ الشعور يستسلم النفعاالتو كمن مث يصبح ىذا االػب

 ُِٔ-ِْٓص كينهاؿ عليو الثناء كبذلك يكوف قد قبح يف ربقيق التعبَت.
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ـ( ليس عبلمة فارقة يًتكها الفناف فوؽ عملو ، بل ىو العنصر َُُِ)كآخركف اغبسيٍت  عندكالتعبَت 
اإلنساين اغبقيقي الكامن يف صميم العمل الفٍت  ، كلذا فإنو من الصعب إعطاء معٍت دقيق للتعبَت ، كيعد  

فصل بُت اؼبعرفة  فنجد أف كانتل من كاضعي األسس الفلسفية للنظرية التعبَتية ، من كانت كىيغ كبلن 
اػب رة اػباصة  همصدر  أف الفن فهو يرلىيغل اغبسية كاؼبعرفة العقلية ، كاعت ر الشعور طريق اؼبعرفة ، أما 

، كالتعبَت الفٍت ة التعبَت البشرم عن ىذه اغبقيقة اغبسية سي للحقيقة كمهمتو رفع صور اغبظهر تو اؼبكماىي
 أمباط :عند ىيجل ينقسم إُف ثبلثة 

 

النمط الرمزم : إذا كانت الفكرة غامضة مبهمة فإهنا تظهر يف أشكاؿ كصور غَت كاملة كال ؿبددة   -ُ
 ، فالفكرة ىنا غريبة كعبلقة اؼبضموف بالصورة ىي عبلقة سلبية.

فيحدث ارباد بُت الشكل النمط الكبلسيكي : إذا كاف الصراع بُت الفكرة كمادهتا متوازف ،  -ِ
 كما يف الفن اإلغريقي القدًن.  اػبارجي كفكرتو ،

ك على مادتو أك النمط الركمانتيكي : حُت تطغى ركحية الفكرة يف العمل الفٍت على اؼبضموف أ -ّ
 شكل العمل الفٍت.

 

على اؼبفاىيم اعبمالية طواؿ القرف  نت هناية القرف الثامن عشر كىيمالنظرية التعبَتية يف نشأت كىكذا
 عصر النهضة  ، إال أف تباشَت التعبَتية األكُف قد بدأت منذالتاسع عشر كحىت بدايات القرف العشرين 

، حيث االستطالة اليت أحدثها يف األشخاص ، كاؼبتمثلة يف  (ٓ)شكل  اعبريكو متمثلة يف لوحات
اؼببالغة يف نسب اعبسم ، ككاف الدافع كراء ذلك دافعان دينيان ، فاالستطالة باذباه السماء تشَت إُف جانب 

 ـ( ََِِبراىيم). عن إ ركحاين سيطر على التكوين العاـ للعمل الفٍت

ـ( النظرية التعبَتية كذلك من خبلؿ ََِِذكر اظباعيل ) كيف مرحلة اغبداثة تبٌت أساتذة الفن كما
التعامل مع موضوعات الفن بأساليب متنوعة كالتعبَت عن اغبقيقة الباطنة للعقل كاغبواس كاؼبخيلة ، 

ة ، كجديدة أكثر صدقان فالفناف َف يعد يعكس اغبقيقة اؼبدركة بل ىو يعكس حقيقة ذاتية مستقل
 كحداثة.
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  لوحاتو، حيث أف كمع بداية فنوف اغبداثة قبد أف الفناف فاف جوخ من أفصح اؼبصورين التعبَتيُت 
ذرة "مفعمة باالنفعاالت كاالنفجارات الوجدانية كاأللواف اؼبشبعة ، ففي لوحتو حقل  (ٔكما يف )شكل 

قبح يف إدخاؿ طابع تعبَتم جديد كمثَت من خبلؿ ؼبسات طولية يف أشكاؿ ملتوية  "كشجرة السرك
ضربات بل اؼبتعرجة يف تكرار مستمر ع ر كضعت بطريقة تلقائية ، ذبعل العُت تتحرؾ يف قفزات ع ر الس

كىي بذلك تثَت شعوران بالقلق بدال من اؼبتعة البصرية البسيطة ، كيتزايد ىذا فرشاة الفناف العصبية ، 

اؼبتحف  على كانفسسم ، زيت 341في  331م ، San Martín y el mendigo" 3533-3644""اعبريكو " ( ٓشكل )
 كاشنطنالوطٍت للفن 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:El_Greco_036.jpg 
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ـ( ، ََِٗالباركدم)عن الشعور بواسطة تكتبلت اللوف اؼبتكررة اليت تثَت الًتديد العاطفي .
 ـ(ُِٓٗمايرز)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

كىكذا قبد أف النزعة التعبَتية ىي مرآة للقلق كالتوتر كاألَف السائدين يف اجملتمع اغبديث ، فاالنتقاؿ من 
فإذا كانت احملاكاة تع ر عن ما قبل الرأظبالية احملاكاة إُف التعبَتية إمبا كاف نتيجة لتبدؿ الواقع االجتماعي ، 

د غَت موجود يف مركز الشعور ، فإف النظرية التعبَتية حيث كانت الكبلسيكية ىي اؼبسيطرة ، كاإلنساف الفر 
 ظهرت مع إعبلء الفردية يف اجملتمع الرأظباِف ، حيث كضع اإلنساف يف بؤرة االىتماـ بعد العرؽ أك القبيلة ،

كبتحرر نفسي كإنساين من أم قيود  م كأحبلمهم الذاتية دكف ربفظاتعن انفعاالهت كفيع ر وف كأصبح الفنان
 فبا أدل إُف ، متأثرين يف ذلك بأحباث عاَف النفس التحليلي سيجموند فركيد ، تقليدية بيئية أك اجتماعية

 ـ(ََِِـ( ، إبراىيم )َُُِاغبسيٍت كآخركف)عن  .تبدؿ اؼبفاىيم الفنية بشكل عاـ كالتحوؿ إُف التعبَتية

سم ، اؼبتحف  ُ.ِٕ × ٗ.َٗـ ، ُٖٖٗ "ذرة كشجرة السركفنسنت فاف جوخ "( ٔشكل )
 الوطٍت ، لندف

http://www.yallarab.com/vb/t17371.html 
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أمشل من ؾبرد اذباه أك مدرسة فنية ، بل ىي نظرية اعتنقها  ـ(ُٔٗٗ) كما ذكر أمهز  النزعة التعبَتيةك 
من فناين هناية  السمات التعبَتية يف أعماؿ الكثَتقبد   حيث أنناقبل اغبداثة ،  الكثَت من الفنانُت من ما

 كمن كعيبية كالت القرف التاسع عشر ، كما قبدىا يف أعماؿ بعض فناين الوحشية الفرنسية كاؼبستقبلية اإليطالية

كيف نتاج عدد كبَت من الفنانُت يف أكباء العاَف  يف أكركبا كأمريكا البلتينية ـبتلفةمث سبثلت التعبَتية يف مدارس 
  ، كأخَتان يف التجريدية التعبَتية اليت ظهرت بعد اغبرب العاؼبية الثانية كشهدت انتشاران عاؼبيان.

مالية اليت أضافها من أىم القيم اعب ـ(َُُِ) اغبسيٍت كآخركفذكر  كما  الفطرية أك التلقائيةكتعد 
ف يف فقد كجد بوؿ كلي كالسرياليوف كالتجريديوف كالتعبَتيو ثرت بشكل كاضح يف فنوف اغبداثة ، التعبَتيوف كأ

ن التعبَت البسيط كالساذج الذم يبكن الفناف من الوصوؿ إُف شكل أكثر تلقائية فنوف األطفاؿ مبطان خاصان م
  كأصالة كيعكس لنا عاؼبو بكل خصوصيتو.

كما ذكر أمهز   تتمثلىي تلك السمات اؼبشًتكة بُت الوحشية كالتعبَتية ، ك  ظبات اللوحة التعبَتيةمن ك   
االىتماـ بالفكرة اجملسدة يف أشكاؿ مبسطة ، رظبت خطوطها العامة ك التعبَت التلقائي اؼبباشر  يف ـ(ُٔٗٗ)

ديد ، كيأخذ اللوف فيها أنبية أساسية إذ يقـو مقاـ اػبط يف رب أك دراسات أكلية بسرعة دكف تفكَت معقد
يع ر عن مضامُت أكثر مشوالن ، اصطبلحي مستقل عن العاَف اػبارجي ل الشكل كالتعبَت عنو ، كىو لوف

زية ، إذ أصبح للوف قيمتو الرم حساس الفنافللوحة دكف دراسة سابقة ليع ر بتلقائية عن إيوضع على اك 
 يعة األشياء اؼبرئية.اؼبستقلة عن طب

ـ( ىو اختبلؼ ََِِإال أف أبرز ما يبيز التعبَتية اغبديثة يف بداية القرف العشرين كما ذكر إبراىيم )
سواء باالستطالة أك فلسفة التحوير ، فعلى مستول اػبطوط نبلحظ تغيَت النسب ػبلق عبلقات جديدة ، 

بقصد تكثيف الشحنة االنفعالية ، فالفناف أحيانان يبالغ يف تضخيم اغبجم اؼببالغ فيهما كذلك التقصَت 
، كالتحوير يف األلواف جاء  اآلالـ النفسية اليت يعانيهاكأحيانان يبالغ يف اختزالو إُف أقصى درجة تعبَتان عن 

ة بقو  عن نفسو يع راللوف استخدامان جائران حىت  فاف جوخ  استخدـفقد اغبالة النفسية للفناف  تلك ليعكس
كذلك بقصد تكثيف لدل بعض الفنانُت فقد بلغ حد التشويو ، أما التحوير يف األشكاؿ كربريفها  أشد

أصيب ( ، ككاف كوكوشكا  قد  ٕ) شكل أكسكار كوكوشكا  أعماؿالشحنة االنفعالية كما نبلحظ يف 
 .مرتُت يف اغبرب العاؼبية األكُف فبا أثر على نفسيتو كشعوره باالضطهاد
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ليمكن ـ( يقول يف فًتات اغبركب كالضغوط االجتماعية ، ََِّفاالذباه التعبَتم كما ذكر اغبلواين )
الفناف من إخراج ما بداخلو من مشاعر كمكبوتات على سطح اللوحة يف شكل انفعاِف تعبَتم قوم ، كما 
يبكنو أف يع ر عما ينتاب اآلخرين مشاعر ـبتلفة كذلك من خبلؿ اؼببالغات يف التحوير كاغبذؼ كاإلضافة ، 

يقة التلوين لتصبح سكبان لؤللواف على سطح اللوحة كما فعل بولوؾ يف التعبَتية التجريدية أك اؼببالغة يف طر 
 . ما بعدكاليت ستوضحها الباحثة بشكل أكثر تفصيبلن في

 Formalism Theoryالنظريةًالشكليةًً-

الشكلية  ، فإف ( ٔاليت سبقت اإلشارة إليها )شكل  إذا كانت التعبَتية قد انبثقت من أعماؿ فاف جوخ
جديدة القالب مكانة  كبفضلها ازبذ لفظ الشكل أك، ( ٖ)شكل  تعود إُف أعماؿ أيب الفن اغبديث سيزاف

لكثَت من التطورات كالبحوث يف  كىو األصل يف تسمية النظرية الشكلية هبذا االسم ، كأصبح الشكل مركزان 
بنيانو كصبلبتو ، باستخداـ اللوف ليع ر عن أخذ سيزاف على عاتقو أف يعيد للتصوير متانة ، إذ  الفن اغبديث

 بيكسل . ََٓ  × ُِّـ ، َُٗٗ ، أمل امرأة ملصق قاتل ، كوكوشكا( ٕشكل )

http://www.johananderson.com/oskarkokoschka/tavlor.htm 

http://www.johananderson.com/oskarkokoschka/tavlor.htm
http://www.johananderson.com/oskarkokoschka/tavlor.htm
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بذلك عمقان كبَتان سبيزت بو أعمالو ، مهتمان بالعبلقات التشكيلية بُت الكتل  ثقل األشياء أك تكتلها ؿبققان 
إُف أصوؽبا  عنده ، حيث تتحوؿ األشكاؿ الطبيعية اليت تؤلف جزءا من معٌت الشكل أك القالباؼبصورة 

عن  إحساسات الفرد الذاتية.عن بأسلوب عقبلين ينفذ يف طبيعة األشياء بعيدان األكلية اؽبندسية ، 
   ـ(َُُِاغبسيٍت ) ، ـ(َِِٕستولنيتز ) ،ـ( ُِٓٗايرز)م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيؤكد الشكليوف أمثاؿ "بوؿ فالَتم" على أنبية الشكل دبعزؿ عن العاطفة ، فالفن العاطفي عنده فن 
ىابط ، كىو يسعى ليحقق النقاء الذم ال تشوبو شوائب العاطفة أك الشخصية ، كال تلك اليت تربطو بالواقع 

كاػبطوط كاؼبعاين ، كبفضل اؼبواءمة بُت الشكل كاغبقيقة ، فالفن يف مفهومو "عاَف متماسك قوامو األلواف 
كاؼبعٌت فيو ، يصل الفن إُف درجة اؼبثاؿ الذم تشكل عناصره ، كحدة كاحدة تتجاكز الزمن كتصل إُف عاَف 

 ُٖٓـ( ،صََُِ) طيةععن  .اؼبطلق"

كىكذا قبد أف مفهـو الفن يف النظرية الشكلية يعد نقيضان لنظرية احملاكاة كربديان العتقادات الناس 
البسطاء ، العتقادىا أف الفن الصحيح منفصل عن األفعاؿ كاؼبوضوعات اليت تتألف منها التجربة اؼبعتادة ، 

، كنتيجة لذلك قلت أنبية اؼبوضوع كظهر  فالفن عاَف قائم بذاتو كليس مكلفان بًتديد اغبياة أك االقتباس عنها
لفناف وبرر نفسو ف اأيقوؿ كاندنسكي ك ربريف ملحوظ ؼبعطيات الطبيعة يف سبيل ربقيق القيم الشكلية ، 

، متحف  سمّٕ × مسِٗزيت على كانفس ،  ـ ،ُٕٖٗ- ُٖٕٖ ،The Sea at L'Estaque ، ( بوؿ سيزافٖشكل )
  estaque.html-l-at-sea-the-cezanne-http://www.paintingall.com/paulبيكاسو باريس،  
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عن  .الوسائل التصويرية اػبالصة كحدىاوبوؿ بينو كبُت التعبَت عن نفسو ب اؼبوضوع من اؼبوضوع ، ألف
 ـ(َِِٕتولنيتز )س

فلم يعد ىذا التوجو كبو ربطيم اؼبعٌت من أجل الشكل ،  قد تبنت  التكعيبية ـ( أفَُُِكذكر اغبسيٍت )
ين الشكبل الرسم أكثر اغبركات ثورية يف ؾباؿتعد موضوع الصورة سول حجة لئلنشاء كالًتكيب ، ك 

يبكن أف تراىا ، فقد صبع التكعيبيوف زكايا الرؤية اؼبتعددة على سطح اللوحة التصويرية ، كاليت ال  )اؽبندسي(
كما قاموا بتحليل األشكاؿ الطبيعية العُت يف كقت كاحد بينما بإمكاف العقل أف يوحدىا من جديد ،  

للشيء يف مساحات مسطحة ، ككل ذلك رغبة يف التعبَت عن حقيقة مطلقة كإعطاء تصورات شكلية عن 
قـو بإعادة بناء الصورة حسب اؼبوضوع أكثر موضوعية من ؾبرد الوقوؼ على شكلو اػبارجي ، كىي بذلك ت

 ما تقتضيو بنيتها اؽبندسية الداخلية اػباصة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاليت انبثقت منها التكعيبية ، حيث   (ٗ)شكل  التكعيبية لوحة صبايا أفينيوف لبيكاسوكمن أبرز أعماؿ 
ـ ، ككانت مسبوقة بعدد من الدراسات األكلية َُٕٗكانت أكُف لوحات بيكاسو الشكلية  كقد أقبزىا  عاـ 

ن الداللة األخبلقية ، اؼبتنوعة كاؼبتناقضة كاؼبعقدة ، حيث كاف اؼبقصود أف يكوف العمل سبثيليان كوبمل شيئان م

 .، متحف الفن اغبديث سمٗ.ِّْيف  ٕ.ِّّ، َُٕٗ لوحة صبايا أفينيوف،  بابلو بيكاسو( ٗشكل )
paintings.html-portraits.com/picasso-pet-and-http://www.family 
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أدل إُف حذؼ العنصر  فيما يشبو طريقة سيزاف إال أف اىتماـ بيكاسو بالبناء الشكلي يف دراساتو اؼبتتالية
كفبا يبلحظ يف ىذه اللوحة تشويو كجوه  ، لصةتكوين يتألف من ىيئة شكلية خا من أجلاألخبلقي 

 ستولنيتز، ـ( ُٕٗٗ) طيةععن  ٍت نفساين كشكلي.تعبَت تكويعن اآلنسات حيث ىدـ بيكاسو النموذج حبثان 
    ـ(َِِٕ)

الشكلية يف أعماؿ الفن التجريدم البلموضوعي كأعماؿ  لنظريةسبثلت ا إضافة إُف التكعيبية فقد
على سبيل اؼبثاؿ قبده يع ر بشكل تلخيصي فيحمل أبسط الرموز  ففي أعماؿ كاندنسكيالسوبرماتية 

اليت ترل أف ت الشكلية فلسفة كانٍ لللتخلص من شوائب الواقع ربقيقان الشكلية أك ر اؼبعاين الفنية ، كيسعى 
  ـ(َِِٕ)ستولنيتز ـ( ، َُُِ) غبسيٍتاعن . يف الشكل اػبالص إمبا يكوف اعبماؿ اػبالص 

الص" إذ ـ( أساسان للنظرية الشكلية يف كتابو "نقد العقل اػبُٔٗٗذكر عطية )ت كما كانٍ   قدـكقد 
دكف اغباجة إُف تصور مبوذج أك مثاؿ يقاس  سمة اليت تظهر يف األشياء كتدرؾ فيهااليعرؼ اعبماؿ على أنو 

 فاغبكم على شيء بأنو صبيل يعٍت أف ىذا الشيء صبيل يف ذاتو ، كىو يبدك كذلكدبقتضاه اعبماؿ ، 
بالنسبة لآلخرين ، كاؼبتعة اعبمالية عند كانت كلية كعامة ، كاالنفعاؿ اعبماِف إمبا يستثار من خبلؿ الشكل 

م عوامل خارجية أك عاطفية ، كىذا ما قبده يف أعماؿ موندرياف اػبالص دبعزؿ عن أم ؿبتول كبعيدان عن أ
 (.َُ)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم ْٔ×  ْٔـ ، َُّٗتكوين من األضبر كاألزرؽ ،  من أعماؿ موندرياف( َُشكل )

http://www.anthroposophie.net/bibliothek/kunst/malerei/mondrian/bib_mondrian.htm 
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تظهر فإُف صيغ شكلية ىندسية كلونية ـبتزلة إُف أبعد اغبدكد ،  يف أعماؿ موندرياف كصل األمر حيث
، فهو يتخطى  النموذجية اؼببنية بناءن عقبلنيان بعيدان عن أم تأثر عاطفيأقصى درجات اؼبنطق يف الصورة 

 مظاىر األشياء كيبقي على صورهتا اعبوىرية الثابتة اؼبثالية ، حيث ال كجود سول للشكل اؽبندسي فقد
أصبحت لوحاتو تتكوف من مربعات ذات مساحات سوداء كؾبموعة من األلواف األساسية فقط ، حيث 

عبزئيات إُف الكليات ، كمن الصورة الفردية الواقعية إُف التعميمات اؼبطلقة ، فظهرت يف أعمالو انتقل من ا
  ـ(ُٔٗٗأمهز ) ( ،ـََِٖنفادم)عن  .نزعة صوفية تأملية ، اتسم هبا أصحاب اؼبذىب التجريدم

دفعت الفناف إُف الًتكيز على اؼبادة الوسيطة ،  إف مثل ىذه النزعة الصوفية كالعناية اؼبطلقة بالشكل ،
بطرؽ معينة مثل استخداـ اإليقاعات  شكليان  كعلى التقنيات اليت هتدؼ إُف تطويع اؼبادة كتنظيمها

كالتوافقات ، كإف كل ذلك يتطلب من اؼبتذكؽ أف يتمتع بتكوين نفسي كثقايف معُت يؤىلو لتذكؽ ىذا النوع 
االجتماعية كالتارىبية كالعاطفية ، كإمبا يهدؼ إُف تزكيد اؼبشاىد  يهتم باؼبضامُتلفن الشكلي الذم ال من ا

طية ع .كقد أدل ذلك إُف عزلة ىذا النوع من الفن ت تقـو على االستمتاع مجماؿ الشكلبتفضيبل
 ـ(ََُِ)

يكن  اؼبفكراف الشكلياف كبليف بيل كركجر فرام أخذا على عاتقهما مهمة الكتابة عبمهور َفال أف إ
فمعظم اعبمهور ال ينفعلوف بالشكل اػبالص إال نادران ، فهم  يستطيع أك يريد تذكؽ ىذه اغبركة الفنية ،

كقد حاكؿ كل من بيل كفرام إقناع اعبمهور يعجزكف عن الشعور بالقيم اؼبميزة كالثمينة يف الفن اغبديث ، 
يكوف  العند الشكليُت  التمثيلي لعملابأف الفن اغبديث كحده ىو الذم يبكن أف يسمى فنان صبيبلن ، ف

،   مضاد لبلستجابة اعبماليةإذا كاف ينطوم على قيم تشكيلية كشكلية ، كما عدا ذلك فهو  إال عمبلن فنيان 
ال يضاد االستجابة اعبمالية إال عند األشخاص اللذين ال  ـ( يرل أف  العمل التمثيليَِِٕستولنيتز )كلكن 

فالتجربة يهتموف إال باؼبوضوع ، فتذكؽ العبلقات الشكلية جزء ىاـ من التجربة اعبمالية لكنو ليس الوحيد ، 
 اعبمالية قد تكوف انفعاالن خالصان كقد تكوف أموران أخرل كثَتة ، فالفن اعبميل قد يكوف ذبريديان سبامان كقد

على النظرية الشكلية أهنا َف  ه ستولنيتزخذكيصورىا كيوضحها ، كمن أبرز ما يأغبياة الواقعية يستعَت من ا
  .تقدـ طريقة يبكن تطبيقها لتحليل األعماؿ الفنية ، أك معايَت موضوعية للتقدير

أساس نظرية أخرل يف فلسفة الفن ىي نظرية الفن  قامت علىالنظرية الشكلية  ذكر قزاز )بدكف( أف
، كتعت ر الشكلية مرادفة ؼبفهـو اغبداثة يف الفن التشكيلي باستبعادىا لكل صور احملاكاة كاعتمادىا  للفن

على التنظيم الشكلي كمعيار كحيد للحكم على العمل الفٍت ، كقد تطورت ىذه النظرية يف اػبمسينات 
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شرين بفضل كتابات الناقد كلمنت جرينبَتج كما سَتد ذلك يف معرض حديثنا عن كالستينات من القرف الع
 التعبَتية التجريدية .

يف ـبالفتهم للواقع كربويره كترل الباحثة أف كبل النظريتُت التعبَتية كالشكلية قد قامتا ضد نظرية احملاكاة ، 
ت كاالضطرابات الوجدانية ، بينما سلكت ، إال أف التعبَتية سلكت مسلكان عاطفيان تع ر فيو عن االنفعاال

 الشكلية مسلكان عقبلنيان يهتم ببنائية الشكل بعيدان عن اإلحساسات الذاتية .

 

 نظرياتًماًبعدًالحداثةًالجماليةً:أهمً(ًِ

Constructivism Theoryًًالنظريةًالبنيويةًً-
لتتجاكز ما يف االذباىات اغبديثة  ،حدل أىم نظريات ما بعد اغبداثة نشأت النظرية البنيوية اليت تعد إ

من إفراط يف الذاتية كاغبرية الفردية ، كقد ظهرت مع "كلود ليفي شًتاكس" يف اػبمسينات من القرف العشرين 
يرل البنيويوف أف األشياء ك للكشف عن األبنية الكلية العميقة يف ؾباالت الفن كاألدب كغَتىا من اؼبعارؼ ، 

مبا تفهم بأسلوب البٌت اؼبشًتكة اليت تؤلف اؼبعٌت ذاتو ، كتسمى ىذه البٌت أعرافان أك كالظواىر ذات اؼبعٌت ، إ
 ـ(ََُِعطية ).عن  يعد الفن ؾبموعة من األعراؼ كالتقاليد لطراز ثقايف معُتقواعد ، حيث 

  :ـ( كآخركف عدة تعريفات للبنيوية فهي تعٍتَُُِذكرت اغباسبي)

" أف كل شيء يف الوجود عامة ، كاإلنساف خاصة عبارة عن بناء متكامل يضم عدة أبنية جزئية ،تقـو 
ُت مكانو ضمن أبنية الوجود توضح كظيفتو كتبك بينها عبلقات ؿبددة ، ىي اليت تعطي ىذا الشيء بناءه 

اصر ، اؼبكونات( ذات ، كما عرفت البنية بأهنا :" نظاـ مكوف من ؾبموعة من األجزاء أك )العن" األخرل
الطبيعة اؼبادية أك العقلية اؼبرتبطة بعبلقات متبادلة مع بعضها البعض ، من جهة ، كمع الكل ، من جهة 
أخرل ، كاليت ربدد بذلك اػبصائص اعبوىرية كفقان لقوانُت حاكمة" ، كما تعرفها أيضان بأهنا " نسق من 

ىذا النسق أف يظل قائمان كيزداد ثراءن بفضل الدكر الذم  التحوالت لو قوانينو اػباصة ، علمان بأف من شأف
تقـو بو تلك التحوالت نفسها ، دكف أف يكوف من شأف ىذه التحوالت أف زبرج عن حدكد ذلك النسق 

 َِٖ-َِْ"ص

ـ( كآخركف بأهنا "منهج فكرم كأداة للتحليل ، تقـو على فكرة الكلية أك َُُِكيعرفها اغبسيٍت )   
اجملموع اؼبنتظم . اىتمت مجميع نواحي اؼبعرفة اإلنسانية ، اشتهرت يف ؾباؿ علم اللغة كالنقد" كترجع البنيوية 
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لى الوقائع ت اليت ال تؤمن إال بالظواىر اغبسية القائمة عيف أساسها الفكرم كالعقائدم إُف فلسفة كانٍ 
، كيعرؼ كلود ليفي شًتاكس البنية بأهنا ربمل طابع النسق أك النظاـ ، كىي تتألف من عناصر ، التجريبية 

  َِٔ،َُِ.صيف بقية العناصر األخرل   كأم ربوؿ يعرض للواحد منها وبدث ربوالن 

لفٍت تدعو إُف توظيف أما يف الفن فيعرؼ قاموس آرتليكس الفٍت البنيوية بأهنا مدرسة يف الفن كالنقد ا
كيعرفها قاموس طريقة لتحليل الظواىر من خبلؿ تباين اؽبياكل العنصرية للظواىر يف نظاـ ثنائي للمعارضة ، 

عبلقات على أكسفورد بأهنا طريقة لتفسَت كربليل اإلدراؾ البشرم، كالسلوؾ، كالثقافة ، كاػب رة ، كالذم يركز 
ـ( البنيوية بالًتابطية كتعرفها بأهنا طريقة لًتكيب ََِٗكتصف نيتا )التباين بُت العناصر يف نظاـ مفاىيمي ، 

الصور اؼبرتبطة بفكرة أك موضوع اللوحة بشكل متداعي حر ، حيث يكوف لؤلشياء معاف رمزية ، تساؽ من 
اؼبثاؿ ، الكماف أداة موسيقية تنتج بعض  كظائفها يف حياتنا . فعلى سبيلك خصائصها  منخبلؿ التداعي 

فالبنيوية  ، الًتفيو كاالحتفاؿكما سبثل ،   األصوات. كىي أيضان سبثل يف نفس الوقت اؼبوسيقى بشكل عاـ
من خبلؿ  يةبالفكرة الرئيسية للقطعة الفن ما نشاىدهاليت تربط  الًتابطية  ىي طريقة لتجميع الكائنات ،

 معقدة كمتطورة.صفاهتا ، ػبلق صورة فنية 

، فاؼببادئ  اليت أكلت البنية الشكلية الكثَت من الرعاية كاالىتماـ ةيف أعماؿ التكعيبيظهرت البنيوية كقد 
استخدـ  فقد األسلوبية للفن التكعييب كشفت أف لكل شيء بنيتو اليت أساسها عبلقتو بُت جزء ككل ،

 كعيبية الًتكيبية ، حيث البنائيةاحملاكاة كمرحلة انتقالية ذباه التليلية يف ؾباهبة مبدأ التكعيبيوف الطريقة التح
شكل تبدأ بتحليل أجزاء الصورة الكتشاؼ عناصرىا كربديد معناىا ، مث إعادة صياغتها كتركيبها يف اليت 

،  ها األصليةصظ باألساسيات الدالة على الشكل اؼبرسـو حبيث ال تفقد الصورة خصائبنائي جديد وبتف
   ـ(ََُِ، عطية ) ـ(ََِٕانبيم)ب عنكىذا من عناية التكعيبية بالدالالت الرمزية .

كبتحوؿ ذبارب بيكاسو كبراؾ التكعيبية كانتقاؿ األشكاؿ ذات الزكايا يف لوحات بيكاسو كملصقاتو إُف 
( يوضح ىذا التحوؿ يف أعماؿ بيكاسو من أعماؿ ُُك )الشكلظهرت البنائية ،  أعماؿ ثبلثية األبعاد

( بلوحة فنية ذات ُ،ُُثنائية األبعاد إُف أعماؿ ثبلثية األبعاد ، ففيما ع ر بيكاسو عن القيتار يف )الشكل
و بعدين مستخدمان األكراؽ اؼبلونة بتقنية الكوالج ، قبده قد ربوؿ إُف الثبلثة أبعاد يف تعبَته عن اؼبوضوع ذات

ـ ُُِٗيتار عاـ بناء من لوح معدين كأسبلؾ لشكل ق حيث أبدع بيكاسو أكؿ( ِ،ُُ)القيتار( يف )الشكل
، كقد أعجب فبلديبَت تاتبلف هبذه األعماؿ لبيكاسو اليت شاىدىا يف باريس كنقل أفكاره حينما عاد إُف 

  ـ(ََِٖلسباعي )اعن  ده مؤسسان بذلك اؼبدرسة البنائية.ببل
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أكائل القرف العشرين ككاف ؽبا تأثَتىا اغباسم على  يف يف ركسيا مستقل كمذىب فٍتكقد نشأت البنائية  
اتصفت أعماؽبا بالًتكيب اجملرد كنفذت خبامات صناعية مستحدثة ، كىي أعماؿ تقدر  كقدالنحت ، 

العقلية العلمية كتعد من أكثر النماذج اليت سبثل موجة التحديث اليت كانت تدعو للتعامل مع تكنولوجيا 
اكينة ، كقد اتسع مفهـو البنائية ليشمل كل عمل فٍت مضمونو بناء تركييب ، حيث أصبح اللحاـ من عصر اؼب

تصوير ، كما مشلت التسمية أعماؿ ال كما أصبح البناء الًتكييب غاية يف ذاتو   أبرز الوسائل النحتية
طية ععن  من أبرز ركاد ىذا االذباه. (ُِ)شكل  البلموضوعية ، كيعد كل من فبلديبَت تاتلُت كنعـو جابو

 ـ( ََِٖ، السباعي)ـ( ََِْ)

 

 

 قيتار بنائي ، بابلو بيكاسو (ِ،ُُشكل)
ـ ، مصنوع من اؼبعدف ،متحف ُُِٗ-ُُْٗ

 الفن اغبديث
-http://ikono.tv/2011/03/picasso

1914-1912-guitars/ 

الغيتار ، كوالج على كرؽ  بابلو بيكاسو (ُ،ُُشكل )
،متحف الفن سمٔ.ْٗ × ْ.ٔٔـ ، ُُّٗملوف ، 

 اغبديث نيويورؾ
-http://newyorkarts.net/2011/06/picasso

-modern-museum-1914-1912-guitars

art/ 

 ( التحوؿ يف ذبارب بيكاسو من البعدين إُف الثبلثة أبعادُُشكل )
 

http://ikono.tv/2011/03/picasso-guitars-1912-1914/
http://ikono.tv/2011/03/picasso-guitars-1912-1914/
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ـ( تدعو إُف االستمتاع بتعدد اؼبعاين كترفض التفسَت األحادم أك ُٔٗٗذكر سًتكؾ )كما البنيوية  ك 
لنا تفسَتاتو لؤلساطَت اؽبندية يف عندما قدـ التعسفي للرموز ، فنجد أف ليفي شراكس أحد مؤسسي البنيوية 

ت حقيقة اثبإل ال يسعى  ، كىو بذلكأخرل اجملاؿ لتفسَتات  ترؾتفسَتات فبكنة ك أهنا ،قدمها على أمريكا 
كاف   كلماككلما زادت اؼبعاين   يوضح منهجان. كقد توجد اؼبعاين معان بل البد أف توجد معان ،بقدر ما هنائية 

 .  اآلخركليس ىنالك ما يدعو لئلعبلء من شأف أحدىا على  ذلك أفضل

، فالناقد البنيوم يقدـ معٌت للعمل الفٍت على أساس أف ىناؾ ىذا اؼبعٌت  علىـ( ََُِ) يؤكد عطية
، فالعمل معاين كثَت ينبغي أف تتولد لتصارع اؼبعٌت الذم قدمو الناقد ، بطريقة ذبعل اؼبعاين كلها قابلة للتبدؿ 

حيث  ة هنائية ؿبددةالفٍت يف النظرية البنيوية يتحوؿ إُف إبداع شخصي من قبل اؼبتذكؽ أكثر من كونو صور 
يفسر اؼبشاىد اللوحة بطريقتو اػباصة ، كمن اؼبمكن أف تتولد مع كل مشاىدة جديدة تفاعبلت كتفسَتات 

، كأف اؼبتعة اعبمالية إمبا تتحقق كلما بدت كلية الشيء أصغر كأبسط ، كأقل مدعاة جديدة لنفس العمل 
يتجاكز العبلقات احملسوسة ليكشف عن البنية  النقد كاؼبذىب البنائي يف ، للشعور بالرىبة من جانب اؼبتذكؽ

يستخدـ طرؽ التحليل للكشف عن القيم اعبمالية ، كأف لكل بنية طابعها هو األساسية يف أم عمل فٍت ، ف
اؼبميز الذم يتأثر حبركة التاريخ كاجملتمع ، فالبنية اعبمالية لفنوف عصر النهضة زبتلف عن البنية اعبمالية يف 

فضل اآلنية على تالفن اغبديث ، فبا يستلـز اغبصوؿ على اؼبعايَت اعبمالية من كاقع بنية العصر ، كالبنيوية 
حاالت ، فهي تسعى لتحويل أعماؿ لل مستمر تتعامل مع التاريخ على أنو عملية تتابع نظم كربوؿالتارىبية ف

مصنوع من خيوط النايلوف ـ ، ُُٕٗ-َُٕٗ،ِنعـو جابو بناء خطي رقم ( ُِشكل )
 ملمّٖٓ × ّٖٓ × ُُْٗ :كالببلستيك األبعاد 

http://fusionanomaly.net/naumgabo.html 

http://fusionanomaly.net/naumgabo.html
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الفن إُف حاالت دائمة كأبنية سكونية ، فاإلدراؾ البنيوم أشبو خبريطة أك ـبطط يلقي اؼبرء عليها نظرة شاملة 
 كليس برحلة ع ر طريق.

استنادان على النظرية البنيوية ، كذلك باعتبارىم تاريخ  كس تطوير النقد الفٍتالر  حاكؿ الشكليوفكقد 
األشكاؿ الفنية عملية متواصلة تتجدد خبلؽبا الصياغات بنبذ اؼبألوؼ كالبحث عن اعبديد ، كىكذا توسع 

يوية قدرهتا على للتطور الفٍت بفضل البنيويُت كارتبط بالنظاـ الثقايف األكسع ، إذ أثبتت البناؼبفهـو الشكلي 
إهباد عبلقة بُت بناء أعماؿ الفن الفردية كاجملتمع الذم تتفاعل معو ، كالناقد البنيوم ال يتعامل مع عمل فٍت 
منعزؿ كإمبا البد من النظر إُف سلسة من األعماؿ األخرل اليت تكوف لو خلفية جيدة ، فيسعى الناقد 

لنظاـ أك الطراز أك اؼبذىب الفٍت الذم أنتج العمل الفٍت يف البنيوم إُف إهباد العبلقة بُت ىذه السلسلة كا
حبثان عن معٌت الصورة من خبلؿ ربطها بنظاـ اؼبعايَت ، كعلى ىذا يكوف اؼبعٌت يف البنيوية كحدة إطاره ، 

 ـ( ََُِطية )عُف الوحدات األخرل من مثيبلهتا. عن ثقافية ربدد قيمتها نسبة إ

 

Deconstructvism Theoryًًالنظريةًالتفكيكيةً -
التفكيكية يف أياـ البنيوية ، كىي حركة بنيانية كضد البنيات يف نفس الوقت ، فنحن نفكك  نشأت

كلدت البنياف لن رز بنياتو كأضبلعو ، كقد ارتبطت ىذه النظرية باؼبزاج الثقايف الغريب عامة كاألمريكي خاصة ، 
منذ اغبرب العاؼبية الثانية يف مناخ ساده الشك كاإلحساس بالرعب كالدمار ، تعد أىم حركة بعد البنيوية 
حيث أثارت موجات من اإلعجاب كما خلقت حالة من النفور كاالمتعاض ، كيعد جاؾ دريدا الفيلسوؼ 

ؼبعٌت ، كالعمل الفٍت عنده ىو سي اؼبعاصر أبرز من أرسى اؼبنهج التفكيكي ، فهو يسعى إُف تفكيك االفرن
تفكك البٌت كانفجار ب دكمان  القراءة كىو يصفساحة تباينات ، كؾباؿ للتوتر كالتعارض ، كحيز للتشتت ، 

اؼبعٌت كتشظي اؽبوية ، فالتفكيك عنده ىو "سعي متواصل إُف زعزعة اؼبعٌت الثابت ، كإضاءة تطرؼ اللغة ، 
، كزعزعة استقرار كىو كفيل بنسف كل النصوص كاألنظمة اؼبوحدة  كاللعب البلهنائي داخل حركة اؼبعٌت ،

الثنائيات الشهَتة" ، كجوىر التفكيك ىو غياب اؼبركز للنص كالعمل الفٍت ، فليس ىناؾ نقطة ارتكاز ثابتة 
ا يصبح ىامشيان يف قراءة أخرل يبكن االنطبلؽ منها لتقدًن قراءة موثوؽ هبا ، فكل ما ىو مركزم يف قراءة م

ـ( َُُِاغباسبي ) عن هنائي.كل قراءة جديدة ىي تفسَت جديد كيستحيل الوصوؿ إُف معٌت ثابت أك ، ك 
  ُِٕص
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كرغم كل ما اتسمت نظرية دريدا إال أنو يصر على عدـ ارتباط مشركعو بالعدمية ، فهو يرل أف القراءة 
دراسة  أك العمل الفٍت ىي قراءة مزدكجة تسعى لدراسة النص التقويضية عملية إهبابية ، كالقراءة التقويضية

تقليدية إلثبات معانيو الصروبة ، مث إجراء قراءة معاكسة استنادان على ما ينطوم عليو العمل من معاين 
 كهبذا قبد أف تتناقض مع ما يصرح بو ، كىو بذلك يسعى إلهباد شرخ بُت ما يصرح بو النص كما ىبفيو ،

  ـ(ََِٕلركيلي كآخركف)اعن يقُت لدل التفكيكيُت .الشك أساس ال

كإُف جانب دريدا تناكؿ كل من ميشيل فوكو كجيل دكلوز الواقع كالفكر باعتبارنبا متجزئُت متشذرين ، 
 التكاثر بدؿ من االختزاؿ كالتوحيد ،ك  التعدد فقد دعا فوكو إُف تطوير أمباط من التفكَت اعبديد اؼببٍت على

رباد ، فهي أمباط من اال كعلى التقابل بدالن من التماثل ، كعلى التفكيك بدالن  كعلى التنوع بدؿ التشابو ،
، ثابت متضافر ىو تتميز بأساسها اؼبتعدد كاؼبتنوع عما ىو موحد كمتطابق ، كما ىو متحوؿ كمتناثر عما 

ز كاحد أك وبصرىا يف طها الناقد دبرككوبلل العمل الفٍت يف سياقات متنوعة متعددة متداخلة دكف أف يرب
ة ، ككذلك الشكلية الثابتة الطابع التجريدم كاالختزاِف يف البنيوي على دريدا اعًتضمفهـو متوحد ، كقد 

اليت تستخدـ الرسـو البيانية اؼبعقدة اؼبنهجية "اؼبيتافيزيقية" اليت اتصفت هبا ، ك فيها كما انتقد "اآلنية" ك
 ـ(ََُِطية )ععن  .لقيم األساسية اليت هبسدىا الفنىدد باهنيار ا سابقان ، األمر الذملومات اؼبعركفة عكاؼب

اؼبثاليات الثابتة ، فلم يعد شيء مقدس ، كما تبلشت اغبدكد  زعزعت ىكذا قبد أف التفكيكية قدك 
الفاصلة بُت ؾباالت الفن التشكيلي ، كحل التفتيت ؿبل الفردية كخضع الفن ؼبنطق التوليف ، كحل اؼبونتاج 

 بُت تقنيات أعماؿ أخرل كاالستنساخ كاؼبزجؿبل احملاكاة حيث أصبح بإمكاف العمل الفٍت االعتماد على 
ب كاػبامات كالوسائط اؼبختلفة كتقاربت األشياء اؼبتنافرة ، كأصبح للمشاىد حريتو كفكره اػباص يف األسالي

 ـ(ََِْؼبصرم )اعن تقدًن تفسَت للعمل بطريقتو الذاتية.

اليت يبكن إسقاطها على فنوف ما ك ـ( اسًتاتيجة التفكيك عند ركالف بارت َُُِكقد ػبصت اغباسبي )
  بعد اغبداثة كما يلي :

 يقـو العمل الفٍت بتعدم حدكد العقبلنية كالقرائية كقواعدىا متخطيان كل التقليديات. .ُ

 إف العمل الفٍت يعكس العمل التقليدم ، كيتم اكتشافو فقط من خبلؿ نشاطو إلنتاج الشكل. .ِ

للمدلوؿ عن طريق اللعب اغبر اؼبشتت للدكاؿ ، كىي  ال هنائي العمل الفٍت يقـو دبمارسة تأجيل .ّ
 عملية ال يبكن تصورىا حوؿ مركز أك إغبلقها.

ؼبا كاف العمل الفٍت يتكوف من إشارات كلغات ثقافية لفنانُت ؾبهولُت ، ال يبكن تتبعها فهو وبقق  .ْ
 صبعية للمعٌت ال يبكن اختزاؽبا.
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 ال استهبلؾ. من العمل الفٍت يعد عملية اشًتاؾ اؼبتلقيموقف  .ٓ

كتابة كلمة الفناف َف تعد تشَت إُف اػبصوصية ، بل أصبحت مثاران للسخرية ، فالفناف َف يعد يبدأ  .ٔ
 العمل الفٍت أك ينهيو ، فهو يستطيع أف يزكر العمل الفٍت بوصفو ضيفان عليو.

 . رتبط باللذة اعبنسيةالعمل الفٍت ي .ٕ

أدىن من البناء  ان يتجنب التعبَت النسقي الذم اتبعو البنيويوف ، لكنو يستلـز حد إف التعبَت التفكيكي
يقـو على مبدأ التناقض فهو  ة الكلية اؼببنية على اؼبفارقة ،كالًتكيب اؼبنظم ، فينشئ شكبلن من أشكاؿ الوحد

ا عبلقة اقًتاف حيث توضع العناصر بعضها إُف جانب بعض ، دكف أف تكوف بينهكربطيم فكرة االنسجاـ ، 
، فبل تضاؼ إُف بعضها البعض بل توضع مفاىيميان يف تعارض شكلي يوظف من أجل صدـ اؼبتلقي ، 

فرغم قوة اإليباف بالتجزمء  ، كوبصل الناقد من العنصر على قيمتو يف ذاتو كيف عبلقتو بالعناصر األخرل
ة اجملزأة ربد من قدرة اؼبشاىد على القيم اعبماليف كالتفتيت إال أنو يستحيل التخلص من فكرة الكل ،

، كإمبا نفسو ال يهدؼ إلهباد كحدة عضوية يف عملو  التفكيكي إدماجها يف كاقعو أك بنية اػب رات ، كالفناف
كيتخذ موقفان  اؼبتلقييود أف هبعلو يف شكل تقاطعات كأشياء متقاربة بعضها مجانب بعض ، حىت تثَت 

 ـ(ََُِطية )ععن نقديان.

كاعية ؽبا نصيب   فاالىتماـ بو كالًتكيز على دكره كذاتو التفكيكية ،  النظرية اؼبتلقي أحد أساسياتكيعد  
كبَت من العمل الفٍت كإنتاجو ، فاؼبعٌت كالشكل يف العمل الفٍت ىي خصائص يقـو القارئ باكتشافها نتيجة 

 تعد أحد أىم اسًتاتيجيات تفاعلو مع العمل كىذا ما دعت إليو نظرية التلقي )نظرية االستقباؿ( اليت
  ـ(َُُِ) اسبياغبعن  التفكيك.

ح الوسائل إلعادة كصف ، كىو أقبذاهتا أسلوب التوليف )اؼبونتاج( يعمل بطريقة التفكيك كقبد أف 
عصرنا ، حيث تؤخذ الصور من الواقع ، تسلب من سياقها كتوضع يف سياؽ أخر ، كىنا يتم العاَف يف 

فقد تفكك العمل كتقطع كأعيد توليفو ، فالعمل الفٍت ال  اعبديد كليس الواقع القدًن ،التعامل مع السياؽ 
يصور الواقع كإمبا يتحدث عن نفسو ، كعملية التوليف ال يبكن كصفها بالصدؽ أك الكذب ألف أسلوب 

ختفاء اؼبونتاج بطريقة أدت إُف ا فكرة التوليف يقدـ للمشاىد عدة عواَف ؿبتملة ، كقد استخدـ دريدا
الفنية ، حيث كاف يأخذ فكرة من ىنا كىناؾ كهبعلها تتداخل لتنتج جزءان من بناء  اغبواجز بُت األجناس

 ـ(ََُِطية )عويوف الفن فيو. عن الشكل ، فحرر بذلك النقد من الشكل الذم حصر البني
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من أعماؿ ريتشارد ىاملتوف أحد مؤسسي حركة ( ُّ)شكللوحة كمن أمثلة أعماؿ اؼبونتاج ىذه ال
جديدة من األشكاؿ البوب ، الذم سبيز أسلوبو باعبمع بُت الصور مع معاعبة غَت متوقعة لتعمد صياغة 

كالًتكيب ، كقد استخدـ يف ىذه اللوحة أجزاء ـبتارة بعناية من صورة اؼبمثلة "صوفيا لورين" كألصقها على 
 ـ(ََِٕ)بانبيم عن  خلفية مطبوعة لتع ر عن الشهرة كاألضواء.

بلكية ، لقد ذبزأت الذات يف ثقافة ما بعد اغبداثة ، كاحتل اؼبستنسخ مكانة مهمة يف اغبياة االسته
كأصبح بديبلن عن الواقع ، حيث استنسخ الفناف ما عاشو ببل إضافة ، كربوؿ عملو إُف ما يشبو عمل آلة 
مفككة ، كبدالن من أف يتبع ما كاف سائدان يف اغبداثة من مبادئ االختزاؿ كالتوحيد كالتماثل ، قبده يتبع 

، حيث كاف  (ُْ)شكل  اؿ آندم كارىوؿمبادئ التكاثر كالتقابل كالتفكيك ، كخَت مثاؿ على ذلك أعم
كمشاىَت يستعُت بالصور الفوتوغرافية كالشاشة اغبريرية ليقـو برسم بضائع احملبلت كالعبلمات التجارية 

دكف إضافة أم تعليقات فيولد يف نفس اؼبشاىد إحساسان  بوحدات متكررة تشابو األصل سبامان ،السينما 
، كاختزاؿ اؼباضي ،  اؼبفككة اللوحات تعد معادالن صوريان ؼبعٌت الذات اجملزأةباغبَتة كاالرتباؾ ، إف مثل ىذه 

  ـ(ََِٕطية )ععن كتفتيت امتداد الزمن كغبالة االرذباؿ يف األسلوب. 

ك كمستحضرات التجميل على كريلأكوالج، ك ـ ،  ُٗٔٗلوحة أزياء ،  ، مونتاج لريتشارد ىاملتوف( ُّشكل)
 سمَٕ ×ََُ،  نقل كرؽ

http://www.museomadre.it/opere.cfm?id=106 
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كىكذا ربوؿ الفن يف ظل الفلسفة التفكيكية إُف عركض مفاىيمية بيئية كأدائية ، تتحوؿ بعد فًتة إُف 
ؿ العمل الفٍت كتبقى الصور ؾبرد أثر ، ألهنا كقتية سبحى كتتفكك ، كال يبقى سول الذكرل ، حيث يزك 

كىي أعماؿ  الفوتوغرافية كاألكراؽ اؼبطبوعة كاألشرطة اؼبوسيقية كال رقيات كاؼبلفات كغَتىا من كسائل التوثيق ،
، ففي كل  تتسم بطبيعتها القابلة للتحوؿ يف شكلها باستمرار كأثناء العرض ، فهي تتحدل الشكل احملدد

عمل فٍت عناصر سبزيق كنقاط قطع ، أك فجوات تسمح برؤية أخرل ىامشية فتضع اؼبعٌت الظاىر موضع 
تساؤؿ ، كبتفكيك التعارضات اؼبزدكجة يف العمل يبكن أف يتحوؿ التعارض من حالة التوتر إُف حالة 

إذ ،  ذات األساس التفكيكيضمن األعماؿ اؼبفاىيمية  كالفن البيئي أعماؿ فن األرض التكامل ، كتندرج
ما ، كمثاؿ ذلك  كال يبقى منها سول الوثائق الفوتوغرافية تمحى كتتفكك ،فتتحوؿ بعد فًتة إُف ؾبرد أثر ، 

ـ من القماش اؼبثبت باغبباؿ يف َََْ خريستو حينما غلف اعبسر اعبديد يف باريس حبواِف قاـ بو الفناف
 ـ(ََِٕعطية )،  ـ(ُٗٔٗأمهز)عن  اغبضارم.ؿباكلة لنزع البعد الدالِف ؽبذا اؼبعلم 

ـ( ََُِكما ذكر شوقي )كىي تعٍت   (ُٓ)شكل  إف الفلسفة التفكيكية ظهرت بوضوح يف فن العمارة
ذبريد األشكاؿ اؽبندسية األساسية ، كتشكيلها بطريقة ـبالفة لنظريات إقليدس يف اؽبندسة كالفراغات كذلك 
تعبَتان عن أفكار ثقافية أك نقدية معينة ، فهي ال هتتم بأف تكوف تكوف مروبة أك مناسبة ؼبن يسكن باؼببٍت 

 متحف الفن اغبديثسم ، ُٔ×  َِ لوحةكل   لوحة ،اثنُت كثبلثُت  ، طباعة شاشة حريرية ،ُِٔٗحساء كامبل ، ، آندم كارىوؿ( ُْشكل )

1962-cans-soup-campbells-warhol-http://www.moma.org/learn/moma_learning/andy 
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مليئة باؼبفاجئات الغَت متوقعة كتقـو على فهي عمارة  بقدر اىتمامها بإيصاؿ معاين فكرية كثورية معينة ،
التكسَت كالبلسباثل كالبلاتساؽ ، تستخدـ مفردات العمارة بطريقة معكوسة ، كلذلك فهي صعبة الفهم لعامة 

 الناس كربتاج إُف التوضيح لفهم أفكارىا .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

كترل الباحثة أف ىذه النظريات )التعبَتية /الشكلية/البنيوية/التفكيكية( ىي أىم كأبرز النظريات يف مرحلة 
اؼبدرستُت موضوع اغبداثة كما بعدىا ، كقد استعرضتها الباحثة العتقادىا أهنا أثرت بشكل أك بآخر يف 

كىي تعكس الظركؼ اليت نشأت فيها تلك اؼبدارس الدراسة )التعبَتية التجريدية كالفن اعبماىَتم( ، 
كستنتقل الباحثة يف اؼببحث التاِف إُف استعراض كل مدرسة فنية على حدل للمقارنة بينمها كمن مث التعرؼ 

 على االذباه األكثر تأثَتان يف اؼبتلقي.

 

 

 

 

 مباذج من العمارة التفكيكية( ُٓشكل)
http://www.ibda3world.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8

%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A-%A9/ 

 

http://www.ibda3world.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
http://www.ibda3world.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
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ًالمبحثًالثاني:ًالمدرسةًالتعبيريةًالتجريدية

  تعريف التعبَتية التجريدية 
 نشأة اؼبدرسة تارىبها كتطورىا 
 اؼببلمح العامة للمدرسة   
  أعماؽبمالرموز ك أىم 
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ًتعريفًالتعبيريةًالتجريديةً:

اؼبباشرة إف التعبَتية كما ذكرنا ىي األسلوب الذم يعمل على إهباد نظَت تشكيلي إلحساسات الفناف 
تعٍت سلب يف عمومها العملية التجريدية كالستجاباتو اؼبزاجية ، فيصور اإلحساسات الداخلية للفناف ، ك 

الشيء من صفاتو التصويرية كإرجاعو إُف أصولو ، كبالتاِف فإف الفن التجريدم ال يعتمد على أشكاؿ الطبيعة 
 هافعر فيلتعبَتية اجملردة ، أما ا ة كاالنطبلؽ كالتألقمن اغبري يدان بل يأخذ منها أصوؽبا كبذلك يتيح للفناف مز 

عما يعتلج يف النفس أك  ارذباِفتعبَت وسوعي للمصطلحات الثقافية بأهنا الدكتور ثركت عكاشة يف اؼبعجم اؼب
ريدية دكف االلتزاـ هبمع ما يتوفر للفناف من عناصر تشكيلية ذبإذ  ، ال يستند إُف موضوع يعتمل يف الفؤاد

، حيث سبيز ىذا االذباه  كاندنسكيراعى فيو ما يكوف لو من أثر يف اؼبشاىد ، كمن ركاده  يا ، ك بشيء م
بالرغبة العميقة يف التعبَت عن اؼبشاعر اؼبختزنة يف البلشعور بطريقة تلقائية كحرية تامة ، إضافة إُف عدـ كجود 

فت بأهنا تأثَت األلواف على البصر رٌ مساحات ؿبددة سبثل أشكاالن بعينها أك تع ر عن موضوع معُت ، كقد عي 
كاألحاسيس لتأكيد اؼبعٌت الدرامي للوف كما تؤثر اؼبوسيقى على السمع ، كهبذا كاف إبداع الفناف التجريدم 

  (ـََِٖ)، نفادمـ( ُٕٗٗضبزة )عن  .مزهبان من عمل عاَف النفس كعمل الفناف 

االذباىات "البلموضوعية" ؼبا تتميز بو من قوة انفعاؿ ـ( التعبَتية التجريدية من ََِٔكيعت ر عطية )
 abstrait lyriqueان "التجريد الغنائي"يضتسمى أ كأكرد عدة مصطلحات مرادفة ؽبا ، فهيكحركة تلقائية ، 

إشارة إُف  tachisme لعدـ التزامها بالعقل ، كأحيانا أخرل تسمى "البقعية" automatismأك"اآللية" 
التقنية اليت تظهر األلواف على شكل بقع على سطح اللوحة ، كيف أمريكا أطلق على ىذا األسلوب التصوير 

، كالذم هبمع بُت ىذه التسميات أهنا صبيعان تصف نوعان من الفن   action paintingالفعبلين أك اغبركي 
 ترتبط بأم تشابو شكلي ، كقد زبلى الفناف البلشكلي اللذم يستخدـ اللوف ليع ر عن انفعاالت مباشرة ال

 عن اؼبضامُت كالدراسات األكلية.

ـ( مثػل : الصػور اعبػدراف ُٔٗٗكشبة مصطلحات أخرل ؽبا داللتها يف ىذه اغبركػة الفنيػة كمػا ذكػر أمهػز )
images-murs   كاللوحػػػات البنيويػػػة ، كاللػػػوف األحػػػادم ،monchromie  كالتصػػػوير الػػػدالِف لكػػػن ،

حيػػث أف ىػػذا الفػػن ال يػػرتبط  informelاألكثػػر مشػػوالن كالػػذم يضػػم ىػػذه الظػػواىر ىػػو البلشػػكلي اؼبصػػطلح 
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بشكل أك إشارة بقػدر ارتباطػو بػاللوف كطريقػة اسػتخدامو للتعبػَت عػن االنفعػاالت اؼبباشػرة ، كىػذا الفػن إمبػا ىػو 
بدايػة األربعينػات انتقػل ىػذا الفػن  امتداد كتطور للتيارات الغربيػة منػذ العقػد الثػاين للقػرف العشػرين ، إال أنػو مػع

من كونو ظاىرة أكركبية إُف ظاىرة عاؼبية ، لعبت فيها أمريكا الػدكر األساسػي ، حيػث أصػبحت نيويػورؾ مركػز 
النشػػاط الفػػٍت بػػدالن مػػن بػػاريس كلنػػدف كميػػونخ كغَتىػػا مػػن عواصػػم أكركبػػا ، كمػػا أف غيػػاب الػػًتاث كالتقاليػػد يف 

 .السريع عن اؼباضي كاالنطبلؽ كبو آفاؽ جديدة  العاَف اعبديد أسهم يف التخلي

ًنشأةًالمدرسةًتاريخهاًوتطورها:

، فاغبضارة الفرعونية فيها الكثَت من  حيث توجد أصولو الشرؽ يعود إُفاإلؽباـ التجريدم مصدر  أف
التجريد حيث تبسيط األشكاؿ كاختصار اػبطوط إُف أقصى حد ، كالفن اإلسبلمي كذلك تسوده ركح 
التجريد حيث يبتزج اػبياؿ كاغبس اؽبندسي بشكل يستطيع أف هبيب على أسئلة الفناف اؼبعاصر كيعطيو 

سبلمي َف يقدـ فنان ذبريديان مطلقان لكنو قاـ ببنائو داخل الكثَت من اغبلوؿ التشكيلية ، رغم أف الفن اإل
من خبلؿ الفنوف التطبيقية اليت زينت دبختلف الزخارؼ ىندسية كانت أـ نباتية ،  استخداماتو االجتماعية

 ـ( ُٕٗٗضبزة )عن . لكنو َف يقدـ لنا لوحة أك سبثاالن 

كىي  Abstract Expressionismالتجريدية التعبَتية منها  عدة أمباطكينقسم الفن التجريدم إُف 
: التجريد الغنائي تهاكمن أمثل،  ذبريد تعبَتم عفوم يعتمد على اغبدس كتزعمها كاندنيسكي يف أكركبا

Lyrique Abstract   كالتبقيعية ،Tachisme  كالفن البلشكلي ،Informal Art   التصوير ،
يدية كىي ما يعنينا يف ىذا ساليب تندرج ربت التعبَتية التجر ككل ىذه األ  Action Paintingاغبركي 
 ـ(ُٕٗٗضبزة )،  ـ(ََُِعبلـ )عن  .البحث

كاالجتماعية كالسياسية احمليطة هبا ، حيث ظهرت  إف التعبَتية التجريدية نشأت متأثرة بالعوامل الثقافية
نظريات علمية جديدة أثرت إهبابان على الثقافة العلمية ، خاصة النظرية النسبية ألينشتاين كنظريات علم 
النفس لفركيد كإدلر كيونج ، كما نشطت األحباث العلمية يف فنوف العاَف القدًن كاغبضارات األكُف كعصر 

عبية كفنوف األطفاؿ ، كقد دفعت ىذه اإلقبازات العلمية الفنانُت كاؼبثقفُت ؼبراجعة النهضة كالفنوف الش
النظريات اعبمالية القديبة ، هبدؼ كضع نظريات فنية جديدة قامت على أساس ثورم معارض لبلذباىات 
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ىاف ككذا اغبرب الكبلسيكية كاألكاديبية ، كمن الناحية السياسية كانت اغبرب الفرنسية الركسية ماثلة يف األذ
األىلية بأمريكا ، كما كانت الفجوة بُت ـبتلف طبقات اجملتمع متسعة يف معظم بلداف أكركبا كأمريكا ، مث  

نفادم عن كانت اغبرب العاؼبية الثانية كمطاردة ىتلر للفنانُت اجملددين كاصفان إبداعهم بالتحلل كالتفكك . 
(ََِٖ) 

ؼبًتدية فيما بعد اغبربُت العاؼبية األكُف كالثانية ، ككرد فعل منهم ضد كقد حاكؿ الفنانوف مقاكمة األكضاع ا
ما هبرم من أكضاع سياسية كاقتصادية كاجتماعية ، ظهرت تيارات فنية عديدة ، فبعد اغبرب العاؼبية األكُف 

كحركة ثورية عارضت القيم اليت أفضت إُف اغبرب ، كما رفضت كل مبادئ كأدكات الفن   الداديةظهرت 
قدموا األشياء اعباىزة كأعماؿ فنية ، كقد أخذت كما  (ُٔشكلفايات )اؼبتوارثة ، فعملوا اللوحات من الن

ة اليت آثرت االنسحاب العدمية كالعبث كالتلقائية كاآللية ، مث ظهرت السريالي الداديةالتعبَتية التجريدية عن 
كالرحيل من ىذا العاَف إُف أجواء خيالية كعواَف بعيدة عن الواقع األليم إُف عاَف غييب ما كرائي يضمن 

فعمدت إُف ربطيم األشكاؿ كذبريد األعماؿ الفنية ، كبعد اغبرب العاؼبية  الطمأنينة كالسكينة كاالرتياح ،
ا ، كقد كانت امتدادان ؽبانت تضرب يف جذكرىا إُف السريالية كتعد الثانية ظهرت التعبَتية التجريدية اليت ك

( ، ظبيث َُُِآؿ كادم )عن  مباشرة . العاؼبية الثانية السابقة للحربالفنية تعد أىم اغبركات السريالية 
 ()بدكف

 

 

 

 

 

 سم ، متحف جوجنهاًن ،نيويورؾ.ٗ.ُُ×  ُ.ُٔـ ،كوالج أكراؽ كخيوط على كرؽ مقول،َُِٗأضبر، )فناف دادم(،بونبوف كَتت شويًت (ُٔشكل ) 

online/artwork/3850-york/collections/collection-http://www.guggenheim.org/new  

http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/3850
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ـ إال أهنا  ُْٕٗكبالرغم من أف السريالية َف تستمر خبلؿ غبرب العاؼبية الثانية ككاف آخر معرض ؽبا عاـ 
كانت موجهان قويان للفنانُت الذين برزكا يف أمريكا بعد اغبرب العاؼبية الثانية ، ككانت السريالية هتدؼ إُف 

 الدادية ثورة بباريس من اعبمع بُت  الداديةبريتوف زعيم إعادة اػبياؿ إُف مكانتو القديبة ، حيث سبكن أندريو 
رقابة العقل الواعي ، كقد جذبت السريالية الكثَت من  بعيدان عنؼبنطق ، كبُت استلهاـ عاَف األحبلـ ا على

كداِف  الفنانُت أمثاؿ : بيكاسو ، كدم شَتيكو ، ككلي ، كإرنست ، كماسوف ، كآرب ، كمَتك ، كشاجاؿ ،
، كبيكابيا ، كجياكوميت ، كتاقبوم ، كسبكنت من الغوص يف أعماؽ البلشعور حبثان عن مصدر  ، كدكشامب

يف   S.Freudنظريات العاَف النفساين سيجموند فركيد، متأثرين يف ذلك ب اـ للفناف بعيدان عن رقابة العقلإؽب
الوعي كالبلكعي ، كاليت تقوؿ بأف العقل الباطن يهبنا حقيقة أصدؽ ، كما أكحت أنبية األحبلـ يف نظرية 
فركيد دبادة أساسية يف إنتاج األدباء كالفنانُت كالشعراء ، كأصبح اإلدىاش كاإلثارة كالصدمة أساس إنتاجهم 

 ـ( ََُِـ )عبل، ـ( ُٕٗٗزة )ضبعن  الذم ازدىر بُت اغبربُت العاؼبيتُت.

كقد التقت السريالية مع التعبَتية التجريدية يف ازباذىا من البلكعي مصدران للتعبَت الفٍت ، كيف زبليها عن 
مبدأ اؼبراقبة العقبلنية ، كقد قارف ظبيث )بدكف( بُت قوؿ بولوؾ أحد أشهر أعبلـ التعبَتية التجريدية يف 

حيث قاؿ :" ضع نفسك تاج العمل السرياِف ف حوؿ كيفية إنكبُت تعليمات بريتو ، كصفو لنفسو أثناء العمل 
يف كضع سليب أك مستقبل بقدر اإلمكاف كانس كل شيء عن عبقريتك كموىبتك ككذلك عبقرية كمواىب 

كتب بسرعة دكف موضوع ا اآلخرين كقل لنفسك أف األدب ىو أكثر الطرؽ حزنان الذم يؤدم إُف كل شيء ك 
ؿبدد مسبقان كلتكن سرعتك حبيث ال تتذكر كال يبكنك القراءة ، قراءة ما كتبت "كبذلك رأل ظبيث أف 

 ْٗمواقف كل من بولوؾ كبريتوف تلتقي يف أشياء كثَتة .ص

 ذىب التعبَتمقد تأثرت بعدة تيارات حداثية أخرل كاؼبالتعبَتية التجريدية كمن ناحية أخرل قبد أف 
بدلوا الواقع باستخداـ ألواف  لذم ابتدأه فاف جوخ كأكملو مونش كىودلر كغَتىم من التعبَتيُت اللذينا

ا من أنفسهم ككجداهنم خاصان كأف هبعلو  استطاعوا أف يولوا أحاسيسهم الشخصية اىتمامان وقدة ، ك مت
كالرؤية لؤلشياء فبثلة يف التعبَت عن  فقد التقت التعبَتية كالتعبَتية التجريدية من ناحية الغاية ،موضوعان لفنهم 

االنفعاالت الذاتية ، كمن ناحية األسلوب يف اؼبركنة كاغبركة يف ذبسيد عمق العاطفة كطاقتها اؼبتفجرة ، أما 
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من النواحي التقنية األدائية فنجد أهنا تأثرت بالتأثَتية اعبديدة حيث تقنيات تبقيع األلواف أك تنقيطها ، كما 
استلهمت من اؼبستقبلية كما يبية يف جرأهتا على إدخاؿ مواد غريبة إُف بيئة اللوحة ،  تأثرت بالتكع

يف اذباىات اغبداثة قبد أف اغبركة التجريدية بكافة أنواعها كفركعها قد  الديناميكية كاغبركية ، كباؼبضي قدما ن
 ارذباالت كاندنيسكي كذبريداتو منحت التعبَتية التجريدية الكثَت من اؼبفاىيم كاألساليب كالتقنيات فبثلة يف

الغنائية كاليت تعد الرائدة يف الفن البلشكلي ، ككذلك التشكيلية اعبديدة ؼبوندرياف كالتفوقية ؼبالفيتش كالواقعية 
،  (َُُِآؿ كادم )عن  النقية لبوؿ كلي ، فمن ىذه صبيعان كلدت التعبَتية التجريدية األمريكية.

 (ـََِٖنفادم)

ـ إُف نيويورؾ َُْٗعاـ هبذا ربولت عواصم الفن من أكركبا إُف أمريكا حيث ىاجر عدد من الفنانُت ك 
منهم موندرياف ، كإرنست ، كماسوف ، كليجيو كغَتىم من الفنانُت الذين حولوا التصوير األمريكي من النزعة 

كوف الفن األمريكي شخصيتو القومية إُف اذباه أكركيب حديث يتفق مع القرف اؼبعاصر ، مث ما لبث أف  
ـ نبذ الفنانوف األمريكيوف التقاليد السابقة اؼبعركفة يف باريس كتبنوا اذباىان َُٓٗ-ُْٖٗاؼبستقلة ففي عاـ 

 ـ(ََُِبلـ )ععن  .فنيان معاصران ، ك ؼبعت أظباء مثل جاكسوف بولوؾ ، كركثكو ، كتويب ، كجوركي

ة ماكس إرنست قد كفرت للمهاجرين السرياليُت ذكر ظبيث )بدكف( أف بيجي جوجنهاًن زكجكقد 
ـ كقاـ العديد من مشاىَت ُِْٗاألكائل مركزان ؼبمارسة نشاطهم عندما فتحت "معرض فن ىذا القرف" عاـ 

الفنانُت األمريكيُت اؽبامُت بالعرض فيو فيما بعد ، غَت أف الفنانُت السرياليُت الذين كفدكا حديثان ىم الذين 
اظبة لوالدة التعبَتية التجريدية يف نيويورؾ ، ككاف آرشيل جوركي ىو الشخصية االنتقالية كفركا الدفعة اغب

األمريكي ركبرت كوتس ، حيث أطلق الناقد السريالية األكركبية كما تبلىا  اؽبامة كحلقة الوصل بُت
Robert Coates  كجاكسوف  بصفة خاصة على أعماؿ ديكوننجالتعبَتية التجريدية ـ مصطلح ُْٔٗعاـ

ُت ـ عندما عرضت أعماؿ ىؤالء الفنانُُٓٗمن تبعهم ، كمت االعًتاؼ الرظبي هبذا اؼبصطلح عاـ ك بولوؾ 
كصف أعماؿ  حقيقةن يف  ؽبذا اؼبصطلح إمبا كافألكؿ اـ استخد، إال أف اال دبتحف الفن اغبديث يف نيويورؾ

 .  ـُُٗٗكاندنسكي عاـ 
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ًالمالمحًالعامةًللمدرسة:

ن كػل مػن التجريديػة كالتعبَتيػػة ، إُف أف التعبَتيػة التجريديػة أخػذت يف فلسػفتها كأسػلوهبا عػة سػبقت اإلشػار 
 فنػػػو ال أننػػا قبػػد مػػا يوضػػح مبلؿبهػػػا يف فلسػػفة التجريػػدم األكؿ كاندنسػػكي ، الػػػذم يػػرل ضػػركرة أف يعكػػسإ

فهمان ركحانيػان ـبتلفػان للواقػع ، إذ ينبعػث مػن ضػركرة باطنػة كيصػوغ األشػكاؿ كاأللػواف يف ذاهتػا دكف الرجػوع إُف 
الطبيعة ، فهي تشػكل رمػوزان موضػوعية تعػ ر عػن العاطفػة الكامنػة يف قلػب اإلنسػاف ، فاغبيػاة الداخليػة للصػورة 

ليسػػػت بالضػػػركرة عبلقػػػات يف  عنػػػده العمػػػل الفػػػٍتالعبلقػػػات يف فؽبػػػا القػػػدرة علػػػى إيقػػػاظ االسػػػتجابة العاطفيػػػة 
 (ََِٖنفادم )عن  على التعاطف الداخلي للمعاين. قائمةالشكل اػبارجي كلكنها عبلقات 

، فهػػو ال يبحػػث يف فنػػو عػػن أشػػكاؿ ذات واقػػع الفنػػاف يف اؼبدرسػػة التعبَتيػػة التجريديػػة لػػيس ؾبػػرد راصػػد للف
هو مشارؾ يف صنع اإلبػداع الػذم ىػو موضػوع عملػو يف نفسيتو ، فداللة سبثيلية كإمبا تنبثق أشكالو من أعماؽ 

ذاتػػو ، فاللمسػػة اللونيػػة األكُف الػػيت يضػػعها الفنػػاف هتديػػو إُف اؼبوضػػوع البلحػػق سػػواء لؤلشػػكاؿ أك األلػػواف الػػيت 
كبػػذلك كيف أثنػػاء عمليػػة التصػػوير يبػػدأ شػػكل مػػا يف الظهػػور تنػػتج بطريقػػة حدسػػية بنػػاء علػػى شػػعور الفنػػاف ، 

خدمان الضػربات اآلنيػة ، مسػت تعػ ر عػن خ رتػو اغبسػيةصػورة بصػرية الفنػاف إُف أعمػاؽ لوحتػو إلبػراز  ينفػذ الػنهج
طيػػة ععػػن  لوف مؤكػػدان علػػى قيمػػة السػػرعة كقػػوة الطاقػػة ، كاغبمػػاس أثنػػاء عمليػػة بنػػاء العمػػل الفػػٍت.بػػالكاؼبباشػػرة 

 ـ( ََِّ)

جديػػدة كليػػان يف التعامػػل مػػع اللػػوف  ان ازبػػذ طرقػػ ـ(ُٔٗٗ) ذكػػر أمهػػزيف التعبَتيػػة التجريديػػة كمػػا التصػػوير ف
بصػػػػفتو عنصػػػػران مسػػػػتقبلن ، ككػػػػذلك يف طريقػػػػة اؼبعاعبػػػػة كاسػػػػتخداـ اللػػػػوف ، فبطػػػػل التصػػػػوير بػػػػاؼبعٌت التقليػػػػدم 
األكػػاديبي ، كمػػا بطلػػت الوسػػائل التقليديػػة اؼبرتبطػػة بػػو كالدراسػػات األكليػػة كقػػوانُت التػػأليف ، كحلػػت مكاهنػػا 

مع اؼبادة بعد أف أتيح ؽبػا االنطػبلؽ كالتحػرر النسػيب ، كقػد مهػد لػذلك التحػوؿ الفػٍت  طرؽ جديدة يف التعامل
 تبدؿ اؼبواد منذ التكعيبية حينما استعملت أدكات كخامات َف تكن مألوفة أك مقبولة يف اجملاؿ الفٍت من قبل. 

تنوعة ، كاألكواب اؼبثقوبػة فالفناف التعبَتم التجريدم ربرر من قيود الفرشاة كالبلتة كاستخدـ أدكات فنية م
إلحداث نوع من التنقيط أك اػبطوط الرفيعػة ، كقػد يضػع اللوحػة علػى األرض كيسػكب األلػواف عليهػا بطريقػة 
انفعالية ، كقػد يسػتعمل اجملفػف اؽبػوائي لتحريػك اللػوف بػدفع اؽبػواء فيعطػي تػداخبلت لونيػة صبيلػة ، كقػد وبػرؾ 
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أللػػػواف باذباىػػػات ـبتلفػػػة ، كمػػػا اسػػػتخدـ العديػػػد مػػػن أنػػػواع العصػػػي اللوحػػػة دبيػػػل يف اذباىػػػات ـبتلفػػػة لتسػػػيل ا
كالسكاكُت إلحداث التأثَتات كاؼببلمس اؼبختلفة ، كل ذلك يؤدم إُف تعبَت قوم ىبرج ما بػداخل الفنػاف مػن 

  (ََِٖنفادم )عن  أحاسيس كمشاعر.

ة تعتمد على كضع طبقات كثيفة من دكيف ؾباؿ اختبار اؼبادة فقد توصل الفن البلشكلي إُف تقنية جدي
اللوف ، يعود الفناف بعدىا إُف نزع جزء منها أك اغبفر عليها بأداة حادة ، مث يضيف ألوانا جديدة فتتحوؿ 
اللوحة مع ىذه العمليات اؼبتكررة إُف ما يشبو اعبدراف القديبة كىنا ظهر مصطلح "الصورة اعبدار" ، كالقائم 

بدكا اللوحة شبيهة بلوحات اإلعبلنات اليت احتفظت بآثار أك أجزاء من على مبدأ نزع اإللصاؽ ، فت
اؼبلصقات ، كىذه النتيجة دفعت الفنانُت إُف إدخاؿ عناصر مأخوذة من الواقع كإدخاؽبا مباشرة يف اللوحة 
بعد اجتزائها من ؿبيطها األساسي ، فقد أضاؼ فليكس شلنكر صفائح معدنية صدئة كقعور سطوؿ قديبة 

كيسان   (ُٕ)شكل وحاتو اليت اقتصرت عناصرىا كموضوعاهتا على ىذه األشياء ، كما مزؽ ال رتو بورمإُف ل
 (ُٔٗٗأمهز ) عنمن القماش مث خاطو كثبتو على خلفية صلبة كملونة. 
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تلقائية كالعفوية دكران كبَتان يف ىذه التجارب كالتقنيات للتعبَتية التجريدية ، كىي اؼبصادفة كالكتلعب 
لتلقائية كما عرفها جوف ديوم ىي األفكار بسبلسة كبفطرة كدكف تكلف أك اصطناع ، كاصبيعها  تعٍت نبوغ 

وضوع جديد لو من اعبدة كالنضارة ما يستحوذ على االنفعاؿ ؼبتاـ يف عملية تطور منتظم  انفعاِف استغراؽ
، كالصدفة اؼبثَتة ، فتبزغ األفكار بسجية الفناف دكف التزاـ دبخطوطاتو السابقة كتعاليمو اؼبقصودة كيقويو 

لؤلفكار كاألحاسيس قد تكوف نقطة بداية اإلبداع كقد يكتشفها الفناف أثناء العمل ، كالفناف الواعي وبسن 
   (ََِٗالباركدم )، ( َُٖٗالبسيوين)عن  التقاطها كيضمها إُف نسيج أفكاره ليزيد العمل الفٍت ثراء.

ع ربػػت مسػػتول البلشػػعور ، كذلػػك مػػن خػػبلؿ ضػػركرة باطنػػة التلقائيػػة يف التعبَتيػػة التجريديػػة تكػػوف باإلبػػدا ك 
كرغبػػة عميقػػة كإرادة قهريػػة تسػػعى إُف التعبػػَت لتحقيػػق شػػكل ملمػػوس يتجػػاكب مػػع ىػػذه اغباجػػة ؿبققػػان للفنػػاف 

كىػػػػذه الطريقػػػػة االنفعاليػػػػة كالعفويػػػػة تتطلػػػػب سػػػػرعة يف التنفيػػػػذ ينػػػػتج عنهػػػػا اخػػػػتبلط االتػػػػزاف كاؽبػػػػدكء البػػػػاطٍت ، 
شػكاؿ يػرفض أم شػكل مػن أ كمػا ذكرنػا  ل تفكَت مسبق أك موجو ، فالفنػاف البلشػكليكتشويش ، كرفض لك

، كانصرؼ عن النزعة العقبلنية الواعية ذباه الفن كاعتمد علػى االسػتجابات اغبدسػية  احملاكاة أك التشبو بالواقع
أمهػػػز عػػػن للحػػوافز العاطفيػػػة حيػػػث تتنػػامى رمػػػوز الرؤيػػػة لػػدل الفنػػػاف التعبػػػَتم التجريػػدم أثنػػػاء عمليػػػة الرسػػم. 

 ـ(ََِٖ، نفادم ) ـ(َُُِ، آؿ كادم )ـ( ُٔٗٗ)

ا أف يقػدموا فكػرة كاضػحة عػن مشػاعرىم كأحاسيسػهم كانفعػاالهتم أف التعبَتيػُت التجريػديُت أرادك كهبذا قبػد 
 تبػداخلهم ، كىكػذا يضػع الفنػاف ضػربامن خبلؿ صور تتشكل بتلقائية كبتفكَت غَت موجػو ، للكشػف عمػا 

أهنػػا سبثػػل  سػػولتفسػػَت أصػػوؽبا أك مػػدلوؽبا ،  كنػػوصػػورة ال يبة تلػػو األخػػرل حػػىت هبػػد نفسػػو أمػػاـ فرشػػاتو كاحػػد
 ـ( ََِّعطية )عن  كنشاطان نفسيان . ككجودان حيويان  ئان صادقان وبقق ضركرة باطنة شي بالنسبة إليو

كىناؾ نوعاف من التصوير يف التعبَتية التجريدية حسب ما ذكر ظبيث )بدكف( : النوع األكؿ قولبو بولوؾ 
ك دم كوننج إُف  كفرانز كبلين ككليم دم كوننج ، كىو مفعم بالطاقة كاإليباءات ، كينغمس كل من بولوؾ

عماؿ ألكاف لفكرة اغبركة الدائمة دكر ىاـ   ، كمازيُت بالصور كاألشكاؿ كالتشخيص حد كبَت يف الت
أما النوع الثاين : فقد مبذجو كقولبو مارؾ ركثكو كىو يبيل أكثر إُف التجريدية اػبالصة ،  جاكسوف بولوؾ

 كاؽبدكء.
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لتجريديُت التقنية يف ثبلثة اذباىات أسلوبية رئيسية ( اذباىات التعبَتيُت اَُُِكقد ػبص آؿ كادم )
 كما يلي:  ىي

ُت األمريكيُت يف الفًتة األخَتة انأسلوب االشتغاؿ باؼبادة اغبقيقية للفن ، كىو اذباه معظم الفن (ُ
للتعبَتية التجريدية ، حيث استخدموا التقنيات اليت تساعد على إظهار قيم اؼبساحة كاللوف ، كتقنية 

الرطب ، تقنية العجينة العالية ، تقنية التقطَت ، تقنية االستشفاؼ ، تقنيات البصم الرطب يف 
 كالطبع كغَتىا.

أسلوب مهد لبلنتقاؿ إُف الشكل ، كاىتم بالرمز يف العمل اإلبداعي يف ؿباكلة للربط بُت الفن  (ِ
، كمهد ىذا  كاغبياة ، ذبلى ىذا األسلوب يف التصوير الواحدم كالتصوير البنيوم كالفن األقلي

 األسلوب لفن اعبماىَتم األمريكي .
 أسلوب ذباكز يف مواده األرضيات الطبلئية كاألصباغ إُف مواد فنية أخرل غَت تقليدية. (ّ

من الفعالية االجتماعية ، ك الشك أف ؽبذا  وهلالعتقادىم خبالنقاد ىذا النوع من الفن بعض  رفض كقد 
القوؿ ما ي رره ، إال أف الفن التجريدم ليس منعزالن سباما عن الفعالية االجتماعية كلكن كظيفتو االجتماعية 
ردبا تكوف غَت كاضحة يف الصور كالتماثيل ، لكنها تظهر يف اؽبندسة اؼبعمارية كالفنوف اؼبرتبطة بالصناعة ، 

التجريبية ربتاج إُف حساسية عالية مرىفة فيما ىبتص حباالت صفاء الشكل كاقتصاد الوسائل فهذه الفنوف 
عن  كالتوافق اللوين ، كإمبا يتم ربقيق ذلك عن طريق تقدير كفهم األعماؿ التجريدية "البلتصويرية" كتذكقها.

 ـ(ُٕٗٗضبزة )

كال مرتبطة بدالالت طبيعية لكنها تؤثر كرغم أف األشكاؿ التعبَتية التجريدية غَت ؿبددة كغَت تشخيصية 
كتلقى قبوالن كتًتؾ انطباعان ، بفضل تكوينها كانسجامها فلهذه األشكاؿ طاقة خفية تسمو على الواقع كتًتؾ 

  ـ(ََِٖنفادم)ة اليت ال يبكن سبثيلها بأم شبو. عن انطباعان ذا ظبة حيوية ، كوهنا تع ر عن األفكار الكلي

أكثر فبا دار حوؽبا على صعيد الرسم  التجريدية مثار جدؿ يف اغبقل الثقايف عامةن لقد كانت التعبَتية 
خاصة ، فالنجاح الذم حققو رسامي التعبَتية التجريدية أثر على الكتاب كاؼبوسيقيُت الذين َف يكونوا 

جديدان ألعمالو  إؽبامان  -اؼبؤلفُت اؼبوسيقيُت ثورية أحد أشهر-، فقد استمد إيرؿ براكف  راضيُت عن فبارساهتم
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من لوحات بولوؾ ، حيث كانت نزعة التحرر ىي اؼبقصودة أكثر من أم شبو ؿبدد بُت فبارسات الفنوف 
اؼبختلفة ، فظهر بعد ذلك ما أطلق عليو اسم "الوسائط اؼبختلفة" أك "تداخل الوسائل" ككاف الفضل يف 

 ـ(ُٓٗٗعن ظبيث ) ".Collage" " كالتلصيقAssemblageبعض منو للتجارب القائمة على التجميع "

ً

ًأعمالهم:الرموزًًوأهمً

قبد عددان من الفنانُت اؼبؤسسُت الذين أبرزكا مبلؿبو كضبلوا لواءه ، كستستعرض  الباحثة  فٍتو  يف كل اذباهو 
كذلك لتحقيق  ىنا بعضان من أىم الفنانُت يف التعبَتية التجريدية كاللذين عكست أعماؽبم فلسفة ىذا االذباه

ًمزيد من اؼبعرفة كالفهم ؽبذه اؼبدرسة الفنية.

 :Wassili Kandinskyًكاندنسكي

دخل إُف مرظبو يف إحدل اؼبرات كَف يتمكن من ، كذلك عندما  بدايات التجريد األكُفظهرت معو 
تلك اللحظة  كمن، ، ألهنا كانت مقلوبة  التعرؼ على موضوع إحدل لوحاتو اليت كانت تصور منظران طبيعيان 

 ـ(ََُِعبلـ )عن  .فكرةالقويت لديو ك  بدأ يفكر يف التجريد

اندنسكي فناف من أصل ركسي ، ترؾ التدريس يف الثبلثُت من عمره ليكمل دراستو يف الفن دبيونخ يف ك  
ىولندا أؼبانيا ، كبعد إسباـ دراستو أكثر من السفر ، كحبلوؿ القرف العشرين أجرل اتصاالت كثيقة بالفنانُت يف 

، بلجيكا ، أؼبانيا ، ركسيا كفرنسا ، تأثر فًتة بفن الوحشيُت حيث أجرل دراسات تعبَتية للطبيعة كمشاىد 
الشارع اتسمت كلها بالقوة يف اؼبعاعبة كالعنف يف اللوف ، مث تدرجت أعمالو بعد ذلك يف التبسيط حىت 

  ـ(ُٕٗٗضبزة )عن  .ـُُِٗتبلشت التفاصيل ، كَف ىبل فنو من أثر الطبيعة حىت عاـ 

 إُف حبوثو الفلسفية يف الفن كاليت نشرىا قبل اغبرب العاؼبية األكُف ، حيث كضع كاندنسكيكترجع أنبية  
 لمتأملل يبكننظرية طور من خبلؽبا مفهومو عن الرسم التجريدم ، فهو يرل أف لؤللواف أصواتان موسيقية 

، و كإذا كاف من اؼبمكن ربسس، لحواس بأصبعها لثَت م ، فاللوف عندهدبنظار االنطباعات اللونية  رؤيتها
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يف قدرة اغبياة الداخلية للصورة على  هاعتقاد على أساسنظريتو اعبمالية بٌت  ، كقدصوتو  فكذلك يبكن ظباع
، فالفن عنده ينبعث من ضركرة باطنة كيصوغ األشكاؿ كاأللواف يف ذاهتا  اظ اغبياة العاطفية لدل اؼبشاىدإيق

اختيار اؼبوضوع أك ك  ، دكف الرجوع للطبيعة ، فهو رموز موضوعية تع ر عن العاطفة الكامنة يف قلب اإلنساف
 .شكيليلتحقيق التناغم الت مع ذبذبات الركح اإلنسانية ا يتحدد أساسان من خبلؿ تناظرهالشيء اؼبرسـو أمب

 ـ( ََِّعطية ) ،ـ( ََِٖنفادم)عن 

من أكثر الكتب أنبية كأثران على اؼبؤلفات الفنية ، ككاف كتابو "الركحانية يف الفن"  كاندنسكي  كقد ألف
اؼبراحل اليت أفضت بو إُف البلموضوعية بُت ثبلث منابع ـبتلفة من منابع الوحي  الكتابكقد ذكر يف ىذا 

  (ُٖ)شكل كىذا ىو االرذباؿ التعبَت التلقائي"،  impression "كقع العاَف اػبارجي اؼبباشر ىي :
improvisatiom""  كىذا ىو التكوين  بَت عن شعور باطٍت يتكوف على مهلالتع، ك

"Copaosition."  ـ( ُٕٗٗضبزة )عن 

 

 

 

 

 

ـ ، كعػػ ر فيهػػا عػػن ُُّٗالػػيت َف يصػػور مثلهػػا مػػن قبػػل عػػاـ  (ُٖ)شػػكل  ىػػذه اللوحػػة رسػػم كاندنسػػكي
إحساساتو الشخصية حبرية فائقة ، فلم يهتم بأم قاعػدة أك قػانوف ، كمػع ذلػك قبػد أف األمػر َف يكػن عبثػان يف 

مػة سػادىا كضع األلواف بدكف عناية ، بل إف كل ؼبسة فرشاة ككل لوف يف مكانػو احملػدد ، ككػل مسػطح ككػل قي

 أمريكا.معهد الفن يف شيكاغو، سم ، َُٗ×َُٗ،  زيت على قماشـ ، ُُّٗ، َّارذباؿ ،  كاندنسكي( ُٖشكل )

http://www.russianavantgard.com/Artists/kandinsky/kandinsky_improvisation_xxx_canno

ns.html 

http://www.russianavantgard.com/Artists/kandinsky/kandinsky_improvisation_xxx_cannons.html
http://www.russianavantgard.com/Artists/kandinsky/kandinsky_improvisation_xxx_cannons.html
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اؼبرحلػة األكُف يف تطػور فػن  ىػي ىػذه دت إُف رسػم صػورة موحػدة كجذابػة ، ك التناسق ، ككل العناصػر مشػًتكة أ
إُف أسػػلوب الوحشػػيُت فػػإف ميولػػو للرسػػم  وميلػػ رغػػمك الػػيت سبيػػزت بتصػػميماتو التجريديػػة التعبَتيػػة ، كاندنسػػكي 

  ـ(ُٕٗٗضبزة ) عن .كاف اؼبناسباؼبقطة من اللوف يف ذبعلو يضع كل خط ككل ن

ـ( كانت زبرج بقوة كثقة ككأهنا من ظواىر الطبيعة ، مكونةن ََِٔأعماؿ كاندنسكي كما ذكر عطية )ك 
يف النهاية ما يبكن تسميتو دبوسيقى األجراـ السماكية ، فهو يستخدـ اللوف كالشكل ليس كعنصرين 
مكتفيُت بذاهتما ، كإمبا للتعبَت عن أحاسيسو كمشاعره الداخلية كلتجسيد الواقع الركحاين ، فاأللواف 

لو ؽبا معاين مستقلة عن معانيها يف الطبيعة ، كىي تكتسب ىذه اؼبعاين بصياغتو ؽبا كاألشكاؿ يف أعما
لتؤدم داللة يريدىا كمعٌت يهدؼ إليو ، فألواف كاندنسكي ربمل أفكاران كأشكالو تعكس رموزان ، رغم رفضو 

 الستعماؿ األلواف ذات الداللة.

 سكي التجريدية إُف ثبلث فًتات :ـ( اؼبراحل اليت مرت هبا أعماؿ كاندنََُِتقسم عبلـ )ك 

الفًتة األكُف أثناء إقامتو يف أؼبانيا: سبيزت بتصميمات ذبريدية ألشكالو التعبَتية ، كتقع ىذه األعماؿ  .3
 يف نطاؽ صباعة الفارس األزرؽ دبيونخ .

طابعان ىندسيان ، الفًتة الثانية أثناء إقامتو يف موسكو : ابتعد فيها عن اؼبرحلة التعبَتية السابقة كازبذ  .2
لة سادت فيها اعتمد على التكوين احملكم حيث سبيزت أعمالو بتصميمات ىندسية موزكنة متكام

" ك اػبطوط اؼبستقيمة ك  األقواس ، كَف يعتمد على األلواف ، متأثران يف ذلك حبركيت "السوبرماتيـز
 "البنائية". 

، ذك تصاميم يز بأسلوب ال موضوعي ـ : سبُْْٗ-ُّّٗالفًتة الثالثة أثناء إقامتو يف باريس  .1
 ارب سابقة.، كىي نتاج ما توصل إليو من ذب ؿببوكة كخطوط منغمة

 

أنو درس األكضاع اؼبتناسقة للنقط  ـ( يف كصف اؼبرحلة األخَتة لكاندنسكيُٕٗٗقد ذكر ضبزة )ك 
كاػبطوط كاؼبسطحات درسان عميقان  ،كما درس ربليل األلواف عند أدائو التصميم ، كمع مركر السنُت ربولت 

 صوره من صور ملونة إُف صور مرسومة ، أم أهنا ازدادت رظبان أكثر من التلوين.
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 :Arshile Gorkyآرشيلًجوركيً

ـ ، كتوضح أعمالو األكُف تطوران َُِٗـ ، كصل إُف أمريكا عاـ َُْٗمن مواليد أرمينيا عاـ ىو جوركي 
مطردان يف األساليب اغبداثية األساسية ، حيث تعلم من سيزاف كاستوعب التكعيبية مث شق طريقو يف السريالية 

بو من السرياِف الفرنسي قريبة الش متأثران ببيكاسو ، كما تأثر بالفناف الشيلي اؼبولد ركبرتوماتا ككانت أعمالو
 )بدكف( ًظبيثعن  أندريو ماسوف خبلؿ السنوات اليت قضاىا ماسوف يف الواليات اؼبتحدة . اؼبخضـر

ركاد الفن  كرغم مركره بعدد من التيارات اغبداثية إال أف عددان من مؤرخي الفن اغبديث يركنو كاحدان من 
، كقد برز فن جوركي يف اؼبرحلة االنتقالية ، بُت هناية  للتعبَتية التجريدية مبوذجيان بطبلن األمريكي اؼبعاصر ، ك 

عناصر صورية ذاتية  ُِْٗ -َُْٗبُت عامي سجل جوركي  قدالسريالية كبداية الفن األمريكي اغبديث ، ك 
يلتو كيعيد من ـبيلتو كذكريات الطفولة ، مث انتقل إُف الطبيعة ال لينقها كإمبا ليجعل منها حوافز منشطة ؼبخ

صياغتها كفقان ؼبا سبليو ىذه اؼبخيلة مع ران عن مأساتو النفسية ، ليصل يف النهاية إُف أشكاؿ ىجينية غنية 
ًـ(ُٔٗٗأمهز ) عن .بتفاصيل معقدة كمبهمة ، ذات مبلمح إنسانية كحيوانية كنباتية تؤلف صورية خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 
 األمريكي لفنل كينيت ، متحفسم ٓ.ٔٗ×  ٗ.ُِٖ، قماش ، زيت على ـ ُْٕٗ، ِخطوبة ( ارشيل جوركي، ُٗشكل )

http://whitney.org/Collection/ArshileGorky/503 

http://whitney.org/image_columns/0004/4839/50.3_gorky_imageprimacy_587.jpg
http://whitney.org/image_columns/0004/4839/50.3_gorky_imageprimacy_587.jpg
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ـ كذلك من خبلؿ الشجاعة كاغبرية اليت كاف ُْٕٗيتفوؽ على أساتذتو يف عاـ  جوركيبدأ كقد 
( حيث ُٗ)شكل بة"و اؼبعنوف "اػبطانية من عملو يستخدـ هبا أدكاتو كمواده كنبلحظ ذلك يف النسخة الث

كاف جوركي يؤمن   أظهر يف ىذا العمل جرأةن تقنية كفلسفة أثرت على مستقبل الرسم األمريكي ، حيث
عمل يف كقت كاحد ، كىو  َِأك  ُٓباػبلود فبل ينهي لوحة أبدان ، بل يتوقف مث يعود ، كقد يعمل يف 

، كاؼبهم عنده ىو االستمرار يف الرسم كعدـ  لوينها من جديدسم صورة مث يعيد توبب تغيَت رأيو كثَتان كقد ير 
 (ُٓٗٗكظبيث) )بدكف(ًظبيث إكمالو ، العتقاده أف االنتهاء من عمل ما يعٍت موت ذلك العمل.

الشرؽ )األرمٍت( كالغرب ، فحدة ألوانو كأكركسًتا توزيعها كقد توصل جوركي إُف توليف أصيل هبمع بُت 
شرقيتو األرمنية ، إال أف احتكاكو باحملًتفات اؼبعاصرة كربصيلو الفٍت فيها أثبت أف دكر فنو دب، يرتبطاف  اؼبشعٌ 

الفنانُت ، ابتداء من  الشموِف األمَتكي أشد من انتسابو األرمٍت ، فأعمالو تواصلية سبتص رحيق عدد من
د كالداللة الطبيعية، لذلك بيكاسو ، كانتهاء خبواف مَتك ، كقد جاءت أعمالو ضمن حاؿ متوسطة بُت التجري

إذا تأملنا لوحات جوركي ال نفٌرؽ بُت لوحات التصوير ك ،  صمت أعمالو بأهنا آخر حلقات السرياليةك 
كالرسم ، حىت لتبدك األخَتة ككأهنا لوحات غَت مكتملة فمنهجو يرفع اغبدكد بُت التعبَت باػبط كالتعبَت 

 (ََِٖعرايب )عن باؼبادة الصباغية )اللوف(.

ضعيف شاحب  عبارة عن طبقات رقيقة متألقة إال أنو ( اللوف عند جوركي بأنوَُُِيصف آؿ كادم )ك 
سبتزج بأشكاؿ األنثى ك يف الغالب شائكة كفاقدة لنوعها ، فهي يف الكثَت من أعمالو ، أما أشكالو الذكورية 

رث التكعييب باإل ، كما تأثرو بالسرياليُت يف نيويورؾ ترجع ثقتو بالتجربة يف الرسم التلقائي إُف لقائالرقيقة ، ك 
 الشعور اؼبلتوم كاغباَف باػبط.سبيز ب، ك 

يف متحف الفن اغبديث يف  وركي ضمن األعماؿ الفنية اليت تيعرضكانت لوحات ج ـ َُّٗيف عاـ 
مث شارؾ دم   ،  كيف الثبلثينات اقًتنت أعمالو بستيوارت ديفس، ككليم دم كوننغ، كجوف غراىاـ نيويورؾ ،
كحىت  ـُِْٗكمنذ عاـ األستوديو يف هناية العقد ذاتو ، أقاـ العديد من اؼبعارض يف أمريكا ،  كوننغ يف

مث حدثت لو سلسلة من احية " كونيكتيكت " أك فَتجينيا عمل لوحده عددان من السنوات يف ض ـُْٖٗ
عن زكجتو اليت حرمتو  و الفنية، كانفصالودمر أغلب أعمالضمنها اغبريق الذم شب يف ؿبًتفو ك  خيبات األمل
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من رؤية أكالده. كما أجريت لو عملية خطَتة يف رقبتو بعد أف تعرض غبادثة دىس بسيارة قبل أف يٍقدـ على 
حياة ىذا الفناف اؼبثابر الذم خلد يف ذاكرة الناس من ؿبيب  كانتهت ، ـُْٖٗيوليو عاـ  ُِ االنتحار يف

 ـ(ََِٓأضبد )عن  الفن التشكيلي كمريديو.

 ً:Jackson Pollockًجاكسونًبولوك

قاطعة كايومنج بغرب أمريكا ، يعد جاكسوف بولوؾ أكؿ مصور أمريكي ذك تأثَت عاؼبي ، كلد يف كودم دب
يف أريزكنا كمشاؿ كاليفورنيا ، درس الفنوف يف بادئ األمر دبدرسة متوسطة للفنوف بلوس أقبلوس يف  بكش

غادر لوس أقبلوس إُف نيويورؾ مث  اىتم يف بداياتو بالنحت مث ربوؿ إُف التصوير ،ـ ، ُِٗٗ-ُِٓٗالفًتة 
أقل أكركبية مع كونو قبمان ؼبعرض "فن  وأعمالكقد كانت  ـ لدراسة الرسم على يد توماس بنتوف ،ُِٗٗعاـ 

كي كلعل ضباس ككقع بولوؾ يف فًتة الثبلثينات كغَته من فناين جيلو ربت تأثَت الفن اؼبكسي،  ىذا القرف"
ظبيث عن  دييجو ريفَتا إُف فن صباىَتم ينتمي للشعب ساىم يف تطوير إحساس بولوؾ باؼبعيار النسيب.

  ـ(ََُِعبلـ )، )بدكف( 

ـ ، مث أقاـ معرضان مستقبلن يف َُُْٗت اجملددين يف نيويورؾ عاـ انعرض بولوؾ أعمالو ألكؿ مرة مع الفن
بولوؾ يف أعمالو بعدد من اؼبصورين أمثاؿ : رايدر كأكركزكو كبيكاسو ،  صالة "فن ىذا القرف" ، كقد تأثر 

ـ ظهرت يف أعمالو عناصر رمزية خيالية ُْٔٗكما تأثر دبصورم السريالية يف أعمالو األكُف ، لكن بعد عاـ 
يُت اليت طريقة السريالتأثره بل إمبا يعود يف تعبَتاتو ، كىذا التحرر ؿ إُف تشكيبلت فريدة ال معٌت ؽباتتحو 

عرفت بػ "اآللية" ، "كإُف االعتماد على الصدفة كاغبدث العرضي ، من أجل التعبَت عن إحساسات تصويرية 
ملموسة" ، كبينما كاف البلكعي مصدر التعبَت يف السريالية هبدؼ التوصل إُف استعارات رمزية على ىيئة 

قعي ، قبد أف اؽبدؼ عند بولوؾ ىو التوصل إُف صور معركفة إال أنو ال منطقية يف تأليفها كيف مناخها البلكا
إحساسات تصويرية ملموسة ربررت من  فهيالبلكعي ،  نابعة مندبثابة كتابة آلية  تعد إشارات تشكيلية
 ـ( ََُِعبلـ ) ، ـ(ََِٔعطية )عن . العاَف اػبارجيب اؼبرتبطةالذاكرة البصرية 

، يقوؿ بولوؾ   أثناء عملو للوحات اآللية يف التعبَتلطريقتو  يف كصفو)بدكف( قوؿ بولوؾ ًذكر ظبيثكقد 
أنو يفضل التعامل مع سطح صلب حيث يشعر بالراحة أكثر يف الرسم على األرض كبذلك يكوف أقرب 
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للوحة يدكر حوؽبا كيعمل من جوانبها األربعة  فيكوف فعبلن داخل اللوحة ، كىذا يشبو إُف حد كبَت رسامي 
العصي كالتنقيط باللوف أك السربلة بالرماؿ أك قطع كيستمر بولوؾ يف عملو مستخدمان  الغرب بالرماؿ اؽبندية ،

الزجاج اؼبكسورة أك أم مادة غريبة أخرل ، كعندما يكوف بولوؾ داخل الصورة فإنو ال يدرم ما يفعلو إال 
صلتو بالصورة  بعد فًتة من التعارؼ مع الصورة حينما تبدأ حياهتا اػباصة بالظهور ، كعندما يفقد بولوؾ

 يكوف ىناؾ تناغم كتفاعل جيد.كفيما عدا ذلك  ، تكوف النتيجة فوضى

كيعد جاكسوف بولوؾ الفناف التعبَتم األكثر شهرة كقد ظبي أسلوبو الذم ابتكره بالتصوير اغبركي 
Action Painting  ، كنبلحظ يف ىذا األسلوب التحوؿ يف  سلوب الذم عرؼ بو كشاع عنواألكىو ،

مفهـو الفضاء التشكيلي ، حيث ضاعت اؼبركزية يف اؼبشهد اللوين ، كىي النقطة اليت ينجذب إليها العمل 
الفٍت ، حيث تعددت اؼبراكز كتوزعت يف أكباء اللوحة كشكلت ما يسمى "الفضاء اؼبصور اؼبتعدد البؤر 

آؿ كادم  عن .ها من مسافة بعيدة كصبيع أجزاءىا تتمتع بنفس األنبيةاؼبركزية" ، فأصبحت اللوحة ينظر إلي
  ـ(َُُِ)

 

 

 

 

 

 

عبارة عن فوضى عارمة من فهي  مبوذجان للرسم اغبركي لدل بولوؾ ، (َِ)شكل نقطة التقاءوحة كسبثل ل
لو أهنا تنبثق من اػبلفية اؼبظلمة للوحة كتتبلقى أك تتقاطع بدك كما اليت ت اف الصفراء كال رتقالية كالبيضاءاأللو 

، تعكس  ؿ كالظبلؿ اليت يعلو بعضها بعضان من خبلؿ الضربات اليت تكٌوف سلسلة من اػبطوط كاألشكا

 .نيويورؾ،  أكل رايت نوكس الفنوفزيت على كانفس ، معرض ،  سم ٕ.ّّٗ × ٓ.ِّٕـ ، ُِٓٗ، نقطة التقاء،  جاكسوف بولوؾ( َِشكل)
http://topart2000.blogspot.com/2010/09/254.html 

 

http://topart2000.blogspot.com/2010/09/254.html
http://topart2000.blogspot.com/2010/09/254.html
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  الذم أنتج ظاىرة جاكسوف بولوؾلسياؽ الزماين كاؼبكاينل ، نظران  رتباؾاالَتة ك اغبتشٌوش ك اللوحة حالة من ال
 غضبالوجـو ك البالفٌنانوف  ، حيث أصيبنت أمريكا تعاين من نتائج اغبرب العاؼبية الثانية كا، حيث  

أرادكا من خبلؿ التجريد استبداؿ العاَف القدًن بعاَف آخر جديد يبكن أف وبتضن تطٌلعاهتم كوبٌقق كاإلحباط ف
يكوف  قدك ،  ما يف كاقع اغبياة كوف ؽبا معٌتىذه اللوحة يبكن أف ي،  كأقٌل عنفان  أكثر سبلمان  أحبلمهم بغدو 
إلسقاطات  ربت الطبقات اؼبتعٌددة كالكثيفة من األلواف كاألشكاؿ اليت ييفًتض أهنا انعكاس معناىا كامنان 

كاػبياؿ اؼبتحرر ، تقنيان  إال أهنا ذبذب العُت بألواهنا البديعة كاؼبتناغمة ، كمع غموضها قويٌة كانفعاالت جاؿبة
طبقات فوؽ طبقات من اللوف بينما بٍت حوؽبا ، مث رسم دائرة إثر دائرة ك عشوائيان ء الطبل صببولوؾ قبد أف 

ستخدـ السكاكُت كالعصٌي كيبزج ، كردبا ا حة الكبَتةستخدـ أصابعو لتذكيب كنشر الطبلء فوؽ مساحة اللو ا
 .كمتماسكان  ثقيبلن الرمل بقطع اػبشب كالزجاج اؼبكسور كغَتىا من األشياء الغريبة كي يبنح مناظره نسيجا 

 عن موقع لوحات عاؼبية

معرضان  لو أقامتف ،بولوؾ بأعماؿ جاكسوف السيدة بيجي جوجنهاًن راعية الفن اغبديث  كقد أعجبت
أسلوبو التجريدم اؼببتكر ، الذم منفردان يف أكركبا تنقل بُت البندقية كميبلنو نتيجة للنجاح الذم حققو يف 

متداخلة من عدة ألواف تتخللها مساحات ملتوية تلقائية ران عنيفان لتكوينات يف اػبمسينات متخذان مظه هطور 
 ـ( ََُِعبلـ ).عن أك متقاطعة صارت علمان عليو 

فنانان شديد الذاتيػة ، كذلػك بفضػل مزاجيتػو كنظرياتػو الػيت آمػن هبػا جاكسوف بولوؾ كيف اغبقيقة يعد الفناف 
ت "ظػػػاىرة لوحػػػاالطريقتػػػو اؼبميػػػزة يف عمػػػل اؼبنظػػػر الرئيسػػػي للتعبَتيػػػة التجريديػػػة  ، كقػػػد اعتػػػ ر ىاركلػػػد ركزينػػػ رغ

فهػػو يعمػػػد إُف قػػػذؼ األلػػواف علػػػى قمػػاش اللوحػػػة اؼبمػػػدة علػػى األرض دبقاسػػػات كبػػػَتة انقػػبلب يف اؼبعتقػػػد" ، 
صبيػػػػع عػػػػادةن ، مسػػػػتخدمان األلػػػػواف السػػػػائلة كىػػػػي تنفػػػػذ مػػػػن علبػػػػة مثقوبػػػػة مػػػػن قاعػػػػدهتا ، مػػػػاران فػػػػوؽ اللوحػػػػة يف 

االذباىػػات ، مكونػػان خطوطػػان متشػػابكة ، دائريػػة أك بيضػػاكية بكثافػػات كتناغمػػات متنوعػػة ، بطريقػػة شػػبو آليػػة 
لتوصػػػػل إُف لطػػػػور بولػػػػوؾ الصػػػػيغ الفنيػػػػة د ، ككأهنػػػػا مػػػػن عمػػػػل الصػػػػدفة ، كقػػػػد كمرتبطػػػػة باغبركػػػػة الفيزيائيػػػػة لليػػػػ

ـ البقػع اللونيػة اؼبرشوشػة رشػان مباشػران اإلحساس بعمق اؼبعٌت الصورم ، كحقق يف ذلك نتائج مدىشة باسػتخدا
 ، فلػيس ىنػاؾ، كيف ىذا النوع من الفن ال يبكن السيطرة الكاملة على العمل ، ألف الرسػـو تنػتج بطريقػة آليػة 
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، كقد رأم بعض النقاد يف ىذه األعمػاؿ إيبػاءة اغػًتاب عػن اجملتمػع ، لكنهػا يف  سيطرة اؼبباشرة على األشكاؿ
ربقػػق تػػأثَتان كبػػَتان يف أمريكػػا مث أكركبػػا َف يكػػن ليحػػدث لػػو كػػاف جاكسػػوف منعػػزالن كليػػان  اغبقيقػػة اسػػتطاعت أف 

صػور ، بػل أحػداث  فيهػاعن شيء كائن أك متخيل ، بل حىت َف تظهر  ع رتكن تَف كمع أف لوحاتو  كرساـ ،
عليػػػػة ، قػػػػة حسػػػػية ، كبالفاظهػػػػرت مفعمػػػػة بطاإال أهنػػػا للوحػػػػة مسػػػػرحان للحركػػػػة كالتمثيػػػػل ، ، حيػػػث أصػػػػبحت ا

 ـ( ََِٔعطية )( ، ُٓٗٗظبيث )، ـ( ََِّعطية )عن صوفية مؤثرة. كصبالية 

د كاف لبولػوؾ أثػر كبػَت يف التحػوالت األسػلوبية الفنيػة اعبديػدة يف اغبركػة التشػكيلية اؼبعاصػرة ، ؼبػا يبتلكػو لق
كبَتةو كموىبػةو أصػيلةو أعطتػو ىػذا اغبضػور كالتمييػز ك   ظػاىرة لػن تتكػرر ، كعلمػان جعلػت منػو من حدسو عاؿو كنبة و

آؿ عػػن  مػػن أعػػبلـ الفػػن التشػػكيلي أمثػػاؿ مايكػػل أقبلػػو ، رافائيػػل ، كوربيػػو ، مونيػػو ، كاندنسػػكي ، بيكاسػػو.
 (َُُِكادم )

ًكوننج  :Willem de Kooningًًوليمًدي

فناف ىولندم األصل كلد يف ركترداـ الفناف الذم يقف يف أحسن أعمالو مجوار بولوؾ ، ىو وننج كدم   
ـ ، َُِٗ، كتعلم الفن يف فصوؿ مسائية يف مدرسة الفنوف التطبيقية ، مث التحق دبرسم اؼبصور ركميُت عاـ 

سبكن من اقتناء  ـ كعاش هبا حياة صعبة إُف أفُِٔٗككاف معاصران ؼبوندرياف ، مث ذىب إُف أمريكا عاـ 
حيث سلك أسلوبان يؤكد على مكونات التعبَتية التجريدية مرسم لو ، كبدأت ذباربو التعبَتية التجريدية ، 

على حساب التجريد ، كقد سبتع مجرأة أمريكية ميزتو عن التعبَتيُت األكركبيُت اؼبعاصرين ، كقد تصل جرأتو 
هرتو يف نيويورؾ كعرض أعمالو يف اؼبعرض الذم شارؾ ذاعت ش ـَُْٗكيف عاـ أحيانا إُف حد الفجاجة ، 

 (ُٓٗٗ، ظبيث )ـ( ََُِعبلـ )عن  فيو بولوؾ .

عن اؼبنظور اػبطي كاللوين ، كاتسمت لوحاتو بالتسطيح كالطرح العبثي لؤللواف اؼبوزعة وننج كدم  زبلى 
تكوف النسيج الداخلي للوحة النابع من بكيفية ذاتية تلقائية ، كتكمن صبالية أسلوبو يف العبلقات البنائية اليت 

رؤيتو اغبدسية ، حيث وباكؿ سبثيل اإلحساسات الداخلية كاؼبشاعر الوجدانية بطريقة ال مادية ، أشبو ما 
 (َُُِآؿ كادم )عن تكوف باؼبوسيقى اجملردة .

http://en.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Kooning
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من األلواف بالفرشاة  كثيفةكاف يضع بقعان   ـ( أف دم كوننج ََُِذكرت عبلـ )كعن طريقتو يف التعبَت 
بعد ذلك يف اذباىات ـبتلفة بيده ، مث يضيف إليها ؼبسات من خطوط سوداء ها وبركعلى اللوحة ، مث 

األسلوب لوحة يـو االثنُت  لذلك كاف إحساسنا هبذه اػبطوط أكثر من شعورنا باأللواف ، كيوضح ىذا
 (.ُِ)شكل

 

 

 

 

 

 

كما  جريئة طريقةيستخدـ الصبغ الزييت ب وننجكدم  أف  ـ(ُٓٗٗظبيث ) ذكر كحوؿ أسلوبو أيضان 
كىو يرسم شخوصو بطريقة أكثر مباشرة   ، اغب ر الباحثُت من الصينيُت كاليابانيُت -ـ أجرأ الرسامُت خدستي

كما يف سلسلتو "النساء" كسلسلة "جسد اؼبرأة" كىذا ما جعل أعمالو نقطة كصل مهمة بُت الفن األكركيب 
ىي اؼببشرة  وننجكدم  ما أهنا تنبأت بأكجو معينة من فن البوب ، ؼ"نساء" كالفن األمريكي ، ك

 ب"ماريلينات" كارىوؿ .

ً:Rothkoًًًماركًروثكو

 ـُُّٗيف ركسيا ، كىاجر مع عائلتو إُف الواليات اؼبتحدة يف العاشرة من عمره  ـَُّٗكلد ركثكو عاـ 
، ككاف مؤسس  ـُّٓٗ، درس مجامعة )بيل( كحضر صف رسم )ماكس كي ر( يف رابطة طبلب الفن عاـ 

، يف بداياتو الفنية كاف متأثران باغبضارة  ـَُٕٗ( تُت للفنانُت التعبَتيُت تويف عاـ Tenمساعد جملموعة )
َت كاؼبآسي اإلغريقية لعمل اليونانية على اعتبار أهنا أصل اغبضارة األكركبية ، فاستخدـ مفردات األساط

كانفس  زيت كجرائد على،  بوصة  ٔٗ× ْٕ،ـ ُٔٓٗ ، يـو اإلثنُت وننجك  كليم دم( ُِشكل )
 نيويورؾ متحف مًتكبوليتاف، 

http://epicureandealmaker.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 
 

http://epicureandealmaker.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
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لوحات فنية ذباكزت حدكد الزماف كاؼبكاف ، متغلغبلن يف تفاصيل اغبضارة كالثقافة فبا أضفى على أعمالو حملة 
صوفية كرؤية حدسية زبيلية ، فجاءت أشكالو خرافية هتتم باغبالة اإلنسانية حيث كاف اإلنساف مركز الكوف 

أشكاؿ إنسانية كحيوانية كأظباؾ رتبت بشكل زبطيطي على األرضيات عند اليوناف ، كما رسم مزهبان من 
اؼبختلفة بالضوء ، كقد جرب ركثكو كغَته من معاصريو الطريقة األتوماتيكية يف الرسم ، أما ألوانو فقد سبيزت 
 باإلضاءة كاؽبدكء كالصفاء ، كضعها بطبقات رقيقة من الطبلء على قماش اللوحة كىي متنوعة بُت الباردة

 (َُُِعن آؿ كادم )كالدافئة . 

لكنو ـ( أف ركثكو تأثر كغَته من الفنانُت األمريكيُت بأساليب بولوؾ كدم كوننج ، ََُِذكرت عبلـ )
تعتمد على األلواف اؼببسطة كاليت ندسية اؽب وتكويناتخاصان بو ، سبيز بأسلوبان تعبَتيان ذبريديان  بتكراما لبث أف 

 .بعدة ألوافككاف يكرر ىذه التصميمات 

إف أعماؿ ركثكو الناضجة اليت توضح أسلوبو األخَت تتميز باالختصار كاالختزاؿ الشديدين يف األلواف 
اليت اقتصرت على اؼبساحة الواحدية الصافية كتداخلت مع سطوح لونية أخرل ، كقد تبعو يف ذلك فنانوف 

حلة الثالثة كاألخَتة يف تاريخ التعبَتية التجريدية آخركف أمثاؿ غوتليب كنيوماف مكونُت اذباىان جديدان يبثل اؼبر 
عرفت باسم "التصوير الواحدم" حيث زبلى معظم الفنانُت البارزين عن "التصوير اغبركي" الذم يبثل اؼبرحلة 

التعبَتية التجريدية  ، كأىم ما يبيز أعماؿ ىذه اؼبرحلة األخَتة ىو اغبجم الكبَت للوحة ،  الثانية من تاريخ
الذم يسهم يف تبادؿ العبلقة بُت اؼبشاىد كاللوحة ، حبيث أهنا تدخلو بسبب ك ر حجمها يف  اغبجم

أجوائها كزبضعو لتأثَتىا ، كقد أصبح ىذا االذباه حقيقة ملموسة يف الستينات ، كقد كاف ركثكو من أكائل 
اليت تتبلشى عند أطراؼ من بدأ ىذا االذباه بأعمالو ذات اؼبساحات اؼبستطيلة اؽبادئة كاغبدكد الضبابية 

اللوحة فتذكب يف اػبلفية كسبتزج هبا يف مناخ كاحد ، كىذه اؼبساحات اللونية اؼببسطة كاؼبختزلة تتمتع بسكوف 
  (ُٔٗٗأمهز )عن ثابت يدفع للتأمل ، كغنائية ركمنسية هبعلها تبدك كمصادر للنور. 

العديد من األعماؿ مع اختبلفات  ونفذ بك مبوذجان لؤلسلوب الذم سبيز بو ركثكو  ( ِِشكل )يعد 
بسيطة تطرأ يف اللوف كاؼبساحة ، ىذا العمل عبارة عن مساحات لونية تأخذ شكل مستطيبلت أفقية غَت 
ؿبددة بوضوح فبا يبنح العمل صفة البلشكلية اليت ميزت أعماؿ التعبَتية التجريدية ، يبلحظ أف اؼبساحة 
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السائدة ، فبا أعطى بعدان تشاؤميان إزاء حالة كاف يعيشها الفناف ، السوداء يف النصف العلوم من اللوحة ىي 
كيف الطرؼ العلوم منها قبد مستطيبلن رصاصيان يعلوه مستطيل أسود ، أما يف الطرؼ السفلي فهناؾ 
مستطيل رصاصي كإُف األسفل منو كتلة لونية سوداء تأخذ شكل اػبط السميك متبلشي األطراؼ ، كإُف 

طيبلت قبد مستطيبلن بلوف أخضر فاتح كصبيع اؼبستطيبلت تستقر على أرضية برتقالية ، كقد أسفل ىذه اؼبست
ابتعد ركثكو عن رصد الواقع اغبسي كعن اؼبنظور اػبطي كاللوين معان ، كأحاؿ اللوحة إُف بناءات إنشائية 

ذات قابلية للتعبَت بناء على  تسطيحية تتجاكر فيها ألواف ثانوية كحيادية ، العتقاد الفناف أف األلواف الثانوية
استبعاد التباينات اغبادة يف اللوف ، ما يؤدم إُف إيقاع منتظم كىارموين لوين متجانس ، قبح الفناف يف 
ربقيقو دبادة اعبواش اؼبمزكج بالزيت على قماش اللوحة الغَت ؿبضر ، العمل سبيز برؤية ذاتية يعاًف فيو الفناف 

تنفيذ العمل الفٍت برؤية حدسية تع ر عن اغبالة الوجدانية ، إف أعماؿ ركثكو  موضوعو بتلقائية كمباشرة يف
ذبسد مشهدان ال موضوعان مرذببلن ، فهي بنية ركحية تأملية  تعكس عاؼبان ماكرائيان كليان مشوليان أزليان ال يبكن 

آؿ عن  .ركثكوعماؿ إدراكو إال من خبلؿ شكل مطلق ؾبرد يع ر عنو دبساحة لونية معينة كىذا ما طرحتو أ
 (َُُِكادم )

               

 

 

 

 

 

 

 
،  سمٖ.ُْٔ  ×ٓ.ُِٔ،  زيت على كانفس ، ـُْٗٗ،  ماجنتا أسود أخضر على برتقاِف ، الفناف : مارؾ ركثكو( ِِشكل)

 متحف الفن اغبديث ، نيويورؾ.

1970-1903-rothko-http://www.dailyartfixx.com/2011/09/25/mark/ 

 

http://www.dailyartfixx.com/2011/09/25/mark-rothko-1903-1970/
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 :منًالتعبيريةًالتجريديةًعربيةًأمثلة

ال شػػك أف الفنػػاف العػػريب تػػأثر باؼبػػدارس الفنيػػة الغربيػػة ، سػػواء بدراسػػتو يف اػبػػارج أك مػػع تقػػدـ التكنولوجيػػا 
ككسػػػائل االتصػػػاؿ حيػػػث أصػػػبح العػػػاَف قريػػػة صػػػغَتة ، كقػػػد اختػػػارت الباحثػػػة بعػػػض األعمػػػاؿ العربيػػػة الػػػيت سبثػػػل 

 التعبَتية التجريدية يف فلسفتها كأسلوهبا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للفناف عبد اهلل ضباس ضمن ؾبموعة أطلق عليها عنواف بعد الرحيل ، يف  (ِّ)شكل يأيت ىذا العمل
أعلى العمل نبلحظ اللوف األسود كيف األسفل اللوف ال رتقاِف ، أما يف اؼبنتصف فنشاىد مستطيبلن من 

ؿ خطوط األلواف اليت استخدـ فيها الفناف تقنية التقطَت اليت سبيزت هبا التعبَتية التجريدية ، كحوؿ أعما
كتأثره بالطبيعة اعببلية الفناف تعكس البيئة اليت عاش هبا أهنا أعماؿ ـ( َُِّضباس ىذه ذكر الغناـ )

كالفناف ،  بالسمات اؼبعمارية العربية كالزخارؼ الشعبية، كالحظ يف ىذه األعماؿ ارتباطها ؼبنطقة عسَت 
قع، كيعتمد يف أعمالو على التنوع يف ينحو كبو التجريد كصوالن إُف عناصر ليس ؽبا أشباه مطابقة يف الوا

 ـ ، معرض بعد الرحيلَُِّعبد اهلل ضباس ،( ِّشكل )

mag.blogspot.com/2013/04/lartpur.html#!/2013/04/lartpur.html-http://oasis 
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 البسيطة ألىاِف القرل كاألرياؼكتنعكس يف أعمالو اغبياة  ، كاألدكات اؼبختلفة كتناسقهااأللواف 
 اؼبباين الشعبية كاؼبظاىر اغبياتية يف مدينتو أهبا بارتفاع اشجارىا كجباؽبا كثراء ألواهنا. ك  دببلبسهم التقليدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهنا من معرض أثر للفناف عبد الرضبن السليماف ، ( ِْ)شكللوحة العن ىذه  (ََِٖيوسف )ذكر 
، لقد زبلى ىذا الرساـ يف فبل نلحظ صورة كاضحة يف ىذا العمل ظبلؿ صورة مبعثرة كأثر غَت مؤكد ربوم 

مسَتتو األسلوبية عن اإلشارات اليت تنحرؼ برسومو ذباه اإلحاالت الرمزية ، فهو يسيل األصباغ على 
، كقد قبح الفناف يف أف  فتها ىدفان سطوح لوحاتو كتعبَت أمثل عن الفكرة اليت تثنيو عن التعلق بالصورة بص

فبتلئ بوحشة تذكرنا يف عملو فراغ ال على أشياء يف الواقع ، ك ؿ التعرؼعلى التفكَت بدؼبشاىد وبمل ا
تبع انفعالو اللحظي أثناء الرسم مسًتسبل يف تعبَتاتو ، استلهم يف عملو اؼبفردة كالفناف ىنا يبأعماؿ ركثكو ، 

 .بشكل غَت مباشر ها نوعان من اغبياة ، فهي تتجلى يف لوحتو الفلكلورية بشكل غامض كىب

 

 

على   أكريلك،  من ؾبموعة أثر، تكوين لوين  الرضبن السليماف عبد( ِْشكل)
 سم َٕ×  َٖكانفس 

http://www.doroob.com/archives/?p=25020 

http://www.doroob.com/archives/?p=25020
http://www.doroob.com/archives/?p=25020
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كقد ذكر  ،ه م كركادالتشكيلي السعودعبد اهلل الشيخ أحد رموز الفن للفناف ( ِٓىذا العمل )شكل
أمباط البناء كمبتكر ، فقد استلهم  طابع فٍت معاصرباؼبوركث م يف لوحتو ستلهاأف الفناف   ىػ(ُِْٔ) اؼبنيف

دبختلف  كاغباؿ اليت ت رز فيها زخرفتها من موقع آلخر بعد ربوير تلك الرؤل كمركرىا كإخضاعها كىندستها
بناء الالتكامل يف ، فامتازت أعمالو ب الشخصية اليت يتعامل هبا مع منجزه التشكيليمراحل التغيَت كبو رؤيتو 

فعند النظر  ،  بُت الكتلة كالفراغ بناء على معرفة غبسابات العمل الفٍت العناصر بكل تناقضاهتا موازنان  كربط
كالتوازف يف العبلقات األخرل يف التوزيع اؽبرموين للوف  إُف تفاصيل العمل قبد اف األشكاؿ عامة تأخذ حقها

الفناف غنائية اللوف اليت هبمع فيها أحيانان بُت األلواف كمن اعبوانب اؼبهمة يف ذبربة ،  اؼبكملة للعمل الناجح
التعبَت عن إحساسو بأبعاد فلسفية  كأحيانان أخرل يسعى إُف منسجمموسيقي  تناغميف  الساخنة كالباردة

كاؼبوضوع أك ىادئة بالرماديات اؼبنسابة من بُت أجزاء  لوحة تبعان للفكرةفتظهر ساخنة يف ؾبمل عناصر ال

 سم ُٖ×  ُٔتقنيات ـبتلطة على خشب ،  ُْٗٗبدكف عنواف ،  – ( عبد اهلل الشيخِٓشكل)

shaikh-al-http://almansouria.org/arabic/abdullah/ 
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بقية العنصر، كؽبذا فالفناف عبد اهلل الشيخ يتعامل مع اللوف حبساسية دقيقة  كمساحات تشكل التفافان على
 مة أك ؽبا قي شديد نتيجة قناعتو بأف اللوحة من دكف ىذا اؼبستول من النقاء كمن التوظيف لن يكوف كحرص

 .معٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

خط  ـ( بأنوََِٕكصفو فقيو )،  بتكرملوين  للفناف كجيو كبلة الذم سبيز خبط (ِٔ)شكل ىذه لوحة
َتسم االحساس باللوف فلوحاتو نابضة بالفرح ف،  كبَتة يتحرؾ داخلها الفنافمساحة  نوراين متدفق يرتسم يف 

يعمل كثَتان على عنصرم  ككبلة،  يف آف معان  كمؤثرةن  ىادئةن  ذبعل اؼبتلقي يعيش غبظاتن كىي كالشوؽ كاغبنُت ، 
اؼبتميزة اليت كالشفافية كاللونية  التأملاُف مستول من التقنية التشكيلية كحالة من  حىت كصل كاللوفاغبركة 

كفبا يبيزه تلك اإلضاءات النورانية ،  كصل إليها بعد عزلة متعمدة كانقطاع للوصوؿ إُف أعماؽ النفس البشرية
ألنو يبثل ضل األزرؽ يف لوحاتو كقبده غالبان ما يفم انساف يف حالتو اؼبادية، ال يصل اليها أكاليت  يف أعمالو

عماؽ البحار كلوف الزجاج لوف السماء كلوف أيف  يكوف على مستول من الشفافيةأك الشفافية اؼبطلقة ، 
فكار تأيت تلقائي كعفوم كاألبشكل  كالفناف ىنا يرسم،  الشفاؼ اؼبتكاتف الذم يع ر عن شفافية الركح

 .كالعمل ثناء التنفيذ بعد فًتة من التأملأ

  زيت على كانفس، 3333، ماتادكر ، (  كجيو كبلةِٔشكل)

2969818.htm-matador-lebanon-1932-wajih-nahle--http://www.artvalue.com/auctionresult 
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ً
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ً

ً

 

ذكرت عنها شكرم  اليت (ِٕ)شكل  لوحةال ىذهقدـ ؿبسن عطية ي ارذبااليت" -ربت عنواف "ألواين ك 
مع ران عن انفعاالتو ،  اؼبتحررة من اؼبراقبة العقبلنيةكشف عن قيمة االرذبالية الذاتية للفناف أهنا ت ـ( ََُِ)

، فنبلحظ توىج اللوف  ، من خبلؿ إيقاعات ضربات الفرشاة، كالتنقبلت اللونية العفويةكعاؼبو الداخلي 
باإلضافة لوجود تأثَتات ؼببلمس خشنة كناعمة نتجت  كاحملايدة األلواف اؼبركبةاألضبر الذم يتباين مع ىدكء 

من مث اللونية العفوية ك  ، كتتلخص لوحات الفناف يف اؼبساحات اػبامات السطحية كالعجائنتداخل  من
استخدـ اػبطوط االنسيابية البسيطة ليعلن عن كجود العنصر اإلنساين، كرغم تدخل الفناف يف ارذبالية العمل 

 . نية جاءت متماسكة داخل اؼبساحاتهبذه اإلضافات الواعية، إال أف التكوينات الف

كترل الباحثة أف مثل ىذه اللوحة تتوقف يف تذكقها على اؼبتلقي كخ راتو ، حيث تستدعي الكثَت من 
 التأمل كيفسرىا كل شخص بطريقة ـبتلفة خاصة بو.

تستخلص الباحثة من ىذا اؼببحث أف التعبَتية التجريدية نشأت بعد اغبرب العاؼبية الثانية متأثرة بتيارات 
كأصبح الفن أكثر تلقائية فنية سابقة ؽبا ، لكنها سبيزت عنها بفلسفتها اػباصة اؼبتأثرة بنظريات فركيد ، 

يف ىذا االذباه الفٍت كذلك ؼبقارنة التعبَتية كتعبَتان عن الذات ، كما ذكرت الباحثة أيضان بعض أىم الرموز 
 التجريدية بالفن اعبماىَتم الذم تستعرضو الباحثة يف اؼببحث التاِف.

 على كانفس ألواف كعجائن، ألواين أك ارذبااليت  ، (  ؿبسن عطيةِٕشكل)

http://www.masress.com/rosadaily/53114 
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ً

ً

ًالفنًالجماهيريً)البوبًآرت(:ًلثالمبحثًالثا

  تعريف الفن اعبماىَتم 
 نشأة اؼبدرسة تارىبها كتطورىا 
 اؼببلمح العامة للمدرسة   
  أعماؽبمالرموز ك أىم 
 عربية من الفن اعبماىَتم أمثلة 

ً
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 :تعريفًالفنًالجماهيري

ـ( الفن اعبماىَتم )فن البوب( بأنو فن بدأ يف اقبلًتا ، كىو نتاج سلسة من ُٓٗٗيعرؼ ظبيث )
اؼبناقشات اليت أجرهتا يف معهد الفنوف اؼبعاصرة يف لندف صباعة ظبت نفسها بػ"اعبماعة اؼبستقلة" كقد ضمت 

رد ىاميلتوف بيًت ىذه اعبماعة فنانُت كنقاد كمعماريُت منهم إدكارد باكلوزم ، كاليسوف كبيًت ظبثسوف ، كريتشا
أعجب ىؤالء بالثقافة اغبضرية اعبديدة خاصة يف أمريكا بعد اغبرب العاؼبية رينر باهناـ ، كلورانس ألوام ، 

الثانية عندما بدت أمريكا لسكاف اقبلًتا عاؼبان ذىبيان لؤلشياء اعبيدة ، من النيوف إُف السيارات اعبديدة 
 كغَتىا. 

 "Pop Art" الػ صاحب مصطلح -لورانس ألوام كقد انتقل بعض ىؤالء الفنانُت إُف أمريكا ، كمنهم 
ـ ، فاستقر يف ُٖٓٗحيث أعطي الصبلحية من قبل اغبكومة األمريكية لدراسة الفن األمريكي منذ عاـ 

كاألدب اؼبنتج يف أمريكا  أمريكا كأصبح مواطنان أمريكيان ، كعندما سيئل عن استقراره يف أمريكا قاؿ: إف الفن
كقد كاف ألوم منجذبان لعرض الفن على صبهور أكسع ، فكاف يعطي ؿباضرات ،  أقرب إِف ككذلك اجملتمع

  ـ(َُٗٗ) جلوؾعن  .فنية للعماؿ

( تيار شعيب ظهر يف أمريكا خاصة كرد فعل للًتؼ ـُٕٗٗكالفن اعبماىَتم كما يعرفو البهنسي )
ال رجوازم الذم عاشو األمريكي ، ككسباؽ ذباه الواقعية االجتماعية ، فهو يهدؼ بوضوح إُف ذباكز العامل 
الذايت كاإلحساس اػباص ، كاالذباه كبو اجملتمع كاغبياة كما ىي أم أف وبل اؼبوضوع ؿبل الذاتية ، كىو تيار 

 . ركبرت ركشن رجاليت تسربت ألمريكا من خبلؿ جاس ر جونز ك  الدادية ناشئ ع ر تأثَت

باؼبفهـو األمريكي لو ، بأنو الفن  ركم ليختنشتاينـ( تعريف الفن اعبماىَتم عند ُٔٗٗكقد ذكر أمهز )
الذم يستخدـ ما ىو ؿبتقر ، كيصر على الوسائل األكثر تداكالن ، كاألقل صبالية ، كاألكثر ظهوران يف ؾباؿ 
اإلعبلـ ، فبا يعٍت العودة على الصعيد الفٍت إُف الصور اؼبستخدمة يف كسائل اإلعبلـ من صحافة كؾببلت 

 تعكس موقفان حياديان للفناف يف غياب أم ؿباكلة نقدية ، فالفناف األمريكي مصورة كتلفزيوف ، الصورة اليت
يتقبل كاقع ؾبتمعو ، كىو يف ذلك يتشابو مع التصوير الساذج األمريكي ، فالفن اعبماىَتم األمريكي ليس 

ن حياتو إال إعادة تقوًن بصرم لؤلشياء كاألحداث كما يتعامل معها اإلنساف األمريكي كربديد عبزء مهم م
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اليومية دكف طرح ألم مسألة متعلقة هبا أك مع رة عنها ، كمن ىنا كاف التباين يف مفهـو الفن اعبماىَتم بُت  
كل من أمريكا كأكركبا ، فقد كاف تصور األكركبيُت ؽبذا الفن ـبتلفان ، إذ كانوا يهدفوف إُف التعبَت عن موقف 

ه اجملتمع اؼبدين الصناعي االستهبلكي الرأظباِف ، فاتبعوا مناىج نقدم أكثر كضوحان ، كأكثر عمقان كالتزامان ذبا
 فنية جديدة ذات مضامُت اجتماعية انتقادية. 

ً:نشأةًالمدرسةًتاريخهاًوتطورها

لقد اتسمت التعبَتية التجريدية باإلغراؽ يف الذاتية ، األمر الذم أدل إُف انغبلؽ الفنانُت على أنفسهم ، 
اعبماىَت كانشغاؽبم بقضاياىم الفنية كمتخصصُت ، بغض النظر عن مدم شعبية ما كانعزاؽبم التدرهبي عن 

إُف التساؤؿ عن مدل  الشباب بعض الفنانُت كقد دفع ذلك،  يصلوف إليو كتأثَته يف حياة اإلنساف العادم
بعد التطورات االجتماعية كاالقتصادية اؽبائلة فيما بعد  ال سيماصدؽ التعبَتية التجريدية كعن مدل قباحها 

ىل سبكنت التعبَتية التجريدية من توصيل اغباالت العاطفية من خبلؿ الشكل اجملرد؟  ، اغبرب العاؼبية الثانية
، فرغم كل األثر الذم تركتو ىذه اغبركة الفنية إال أهنا عيدت قد انتهت بعد أف استنفدت كل أشكاؿ التعبَت 
اآللية ال ريتونية كالسريالية ، كقامت ردكد أفعاؿ مناىضة ؽبا ترفض كل ما ىو كجداين أك ذايت كاىتمامات 
خاصة كاذبهت كبو عاَف الطبيعة كاغبياة اؼبعاصرة ، فاحتل اؼبلموس مكاف التجريد ، كازبذت )البلشكلية( 

أك بتحديده باػبطوط كاأللواف بل ضمنوا شكلية ثانية ، فلم يعد ىؤالء الفنانوف يقنعوف باإلوباء بالشيء ، 
األشياء ذاهتا يف أعماؽبم ، كجعلوا من العاَف الذم نعيش فيو عاؼبهم دبدنو كمصانعو كإعبلناتو ، كهبذا 

عن )البوب آرت(.  الفن اعبماىَتمبتشكلت مبلمح حركة من أىم التيارات الواقعية اؼبعاصرة كاليت عرفت 
 ـ(ََِِيوين )( ، البسـَُُِاغباسبي كآخركف)

إف فكرة الشيء اعباىز بدأت مع مارسيل دكشامب ككانت أحد االبتكارات األساسية يف اغبركة الدادئية 
، كمع أف الكوالج بدأ مع التكعيبيُت أال أف مداه توسع كثَتان مع السرياليُت كالدادائيُت ، حيث كجده 

متماشيان مع نزعتهم اؼبعادية للفن ، كمع جيل فناين ما بعد اغبرب تطور إُف فن التجميع حيث  الدادائيوف
تبتكر األعماؿ الفنية من أشياء موجودة مسبقان ، فيقتصر دكر الفناف على إقامة حلقات االتصاؿ بُت 

البيئة كسيلة االنتقاؿ من األشياء أكثر من صنعها بدايةن ، كهبذا يعد فن التجميع كما يرمي إليو من اقًتاف ب
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التعبَتية التجريدية إُف اىتمامات مغايرة كليان يف الفن اعبماىَتم )البوب آرت( حيث تبدلت النظرة الفنية  
 ( ـُٓٗٗظبيث )عن كما تبدؿ سلوؾ الفناف إزاء اجملتمع الذم يعيش فيو . 

 Johnsأعماؿ جاس ر جونز  أف للدادائية أثرىا الواضح على الفن اعبماىَتم ، خاصة يفىكذا قبد ك 

 الداديةاليت تعد حلقة كصل بُت االذباىُت ، فبفضل ىذين الفنانُت َف تعد  Rauschenbergكراكشين رغ 
ؾبرد حدث تارىبي أك شيء قد انتهى بل أصبحت من جديد عامبلن منشطان كؾباالن للنقاش ، كهبذا اعت ر 

يف نقده غبياة اإلنساف اؼبعاصر ، كيف  الدادية، حيث تشابو مع  الفن اعبماىَتم امتدادان ؼبا أسسو الدادائيوف
مدخلها الساخط الذم بدأت بو كثورهتا على ماكاف شائعان ، ككذلك يف نزعتها التهكمية ، كظبي الفن 

 ( ـََِِ( ، البسيوين )ـُٔٗٗأمهز )عن اعبديدة .   الداديةاعبماىَتم ب

كالفن اعبماىَتم )البوب آرت( بأقواؿ راككؿ ىوظباف أحد  ةالداديعلى قوة العبلقة بُت  كيستشهد ظبيث
"إف الدادا سقطت مثل قطرة مطر من السماء ، كالدادائيوف اعبدد تعلموا  كركادىا إذ يقوؿ: الداديةمؤسسي 

 أما مارسيل دكشامب فقد كاف أكثر جرأة إذ قاؿ " ىذه الدادا كيف يقلدكف السقوط ال قطرة اؼبطر!"  ، 
ٍف ، إف ىي إال كسيلة سهلة " ، كالفن الشعيب ، كالتجميع ..إ _ اعبديدة اليت يسموهنا "الواقعية اعبديدة

للخركج من اؼبأزؽ ، كىي تقتات على ما اقتاتت عليو الدادا . حُت اكتشفت "أشيائي اعباىزة" كنت أىدؼ 
فوجدكا صبالية فنية فيها . لقد رميت رؼ  إُف تثبيط اعبمالية . كيف الدادا_اعبديدة استعاركا أشيائي اعباىزة

    ٖ،ٗالقناين كاؼببولة يف كجوىهم ربديان . كاليـو يؤخذكف هبما إعجابان ، مجماؽبا الفٍت"ص

اعبماىَتم )البوب( طفرة مفاجئة ، حيث انفصل ىذا الفن عن ذبارب اؼبدارس فن اللقد كانت كالدة 
مشل الفنوف التشكيلية كاؼبوسيقى كالغناء ، كذلك نتيجة التغَتات  الفنية كالتيارات اؼبألوفة ، كظهر كتيار فٍت

اغباصلة بعد اغبرب العاؼبية الثانية ، إذ تغَتت اغبياة اليومية بفعل ظهور اؼبضادات اغبيوية كاستخداـ 
زعزعت الكمبيوتر كالراديو كالًتانزستور كاحملركات النفاثة كاستعماؿ الطاقة الذرية ، كغَتىا من األمور اليت 

ف مع ىذه اؼبعطيات جزءان من عصر ما بعد اغبرب ، كما كأصبحت القدرة على التكي الثوابت القديبة ،
 ( ـَُُِاغبسيٍت كآخركف )عن غدت الشخصية اؼبعاصرة مهزكزة ال تؤمن بأفكار راسخة أك فرضيات ثابتة. 
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البوب آرت ك  "Pop Art"لح على تسميتو بػكيف ظل ىذه اؼبعطيات نشأ الفن اعبماىَتم ، كاصطي 
اؼبعركؼ كمقتٍت  الناقد التارىبي Lawrence Allowayلورانس ألوم  كاف، ك  "popular art"لػختصار ىوا

عارضوا الفن  الفنانُت الشباب الذينىؤالء وصف أعماؿ ىذا اؼبصطلح ل أطلق أكؿ منىو  ألعماؿ الفنيةا
 األمريكي يف فًتة ما بعد اغبرب اؼبهتمُت بالفنمن أقدـ كيعد استخدموا الصور االستهبلكية ، ك  البلشكلي

ألف عددان من الكتب تضمنت  حيث كاف كاتبان نشيطان كما   سبيز بذكقو اؼبختلف عن معاصريو ،كقد 
أحد أبرز أعبلـ الفن   Roy Lichtensteinدراسات متنوعة منها دراسات عن الفناف ركم ليختنشتاين 

 ـ(َُٗٗ)جلوؾ اعبماىَتم. عن 

 

ً:العامةًللمدرسةًالمالمح

اليت دعت إُف ربقيق التوازف بُت العمل الفٍت كالقيمة يعد الفن اعبماىَتم بداية فنوف ما بعد اغبداثة 
قتباس عن الفن يف ثقافة العامة االجتماعية كذلك من خبلؿ استخداـ الفن لعناصر من ثقافة العامة ، أك اال

مستبعدة لكوهنا ثقافة رثة مرذكلة فإف ما بعد اغبداثة كفبارساهتا  (الشعبيةاعبماىَتية )، فإذا كانت الثقافة 
الثقافية قد تتأثر للهامش على حساب اؼبركز كتعيد اؼبرذكؿ كاؼبستبعد ، كىذا يدعو إُف بلورة نظرية اجتماعية 

  ـ(ََِٕزيادة )عن  ـبتلفة للعمل الفٍت.

ففػػي الفػػن اعبمػػاىَتم ربػػوؿ الفنػػانوف إُف االىتمػػاـ دبوضػػوعات مػػن ثقافػػة اعبمػػاىَت كانػػت مهملػػة يف حيػػاة 
الفنانُت ، فاقتبسوا اىتماماهتم من طبيعة اغبياة التكنولوجيػة اغبديثػة يف القػرف العشػرين حيػث طغيػاف اآللػة الػيت 

ات اليت تشغل العامػة ، كاالىتمػاـ بأشػكاؿ أصبحت تلعب دكران أساسيان يف تكييف اغبياة ، كاىتموا باؼبوضوع
األطعمػػة كاؼبعلبػػات كالسػػوبرماركت كاجملمعػػات التجاريػػة ، كؿبطػػات البنػػزين كإعبلنػػات السػػينما كأفػػبلـ الكرتػػوف 
كإعبلنات السلع اؼبختلفة كخاصة اؼبشركبات ، كل ىػذه األشػياء ازبػذ منهػا الفنػانوف مػادة للتعبػَت ، فقػد صػنع 

قوالػػػػػب مػػػػػن اعبػػػػػبس ألنػػػػػواع مػػػػػن الغػػػػػذاء كاػبضػػػػػركات ، ككضػػػػػعها يف  ( ِٖ)شػػػػػكل Oldenburgأكلػػػػػدن رغ 
ثبلجات رخيصة مكونان طبعة خاصة مػن سػوبرماركت ، كيقػوؿ أكلػدن رغ إنػو حينمػا يسػتعمل احملاكػاة السػاذجة 

،  يف صنع ىذه األعماؿ ، فإف ذلك ال يعٍت أنو ال يبتلك ـبيلػة ، أك أنػو يػود أف يقػوؿ شػيئان عػن العػاَف اليػومي
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( ، ـََِِالبسػيوين )يعتادكا علػى إدراؾ قػوة األشػياء. عػن كإمبا ىو يقلد ىذه األشياء ألنو يريد من الناس أف 
 (  ـُٓٗٗ)ظبيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

م كل أنواع اإلعبلنات كأشكاؿ اػبراب كاعبنس كالرياضة كالقتػل ، الفن اعبماىَت  كقد دخلت ضمن نطاؽ
حيث استثمر فنانو ىذا االذباه متناقضات اغبياة اليوميػة كأكجػدكا منهػا عاؼبػان فنيػان مثػَتان ، كقػدموه للمتلقػي لعلػو 

عبمػػاىَتم يبػػتعض مػػن ىػػذا الواقػػع كينقػػده كوبػػاكؿ تعديلػػو ، كىػػذه السػػمة النقديػػة تبػػدك أكثػػر كضػػوحان يف الفػػن ا
)البػػػوب( اإلقبليػػػزم مػػػن الفػػػن اعبمػػػاىَتم )البػػػوب( األمريكػػػي الػػػذم اكتفػػػى بتسػػػجيل اغبيػػػاة اؼبعاصػػػرة بطريقػػػة 

 ـ(ََِِالبسيوين )عن حيادية. 

يف الفػػن اعبمػػاىَتم )فػػن البػػوب( األمريكػػي أف فيػػو جرعػػة مفيػػدة مػػن الوطنيػػة الػػيت سػػانبت يف  كفبػا نبلحظػػو
تأكيػػدان علػػى  وكجػػد األمريكيػػوف فيػػو انعكاسػػان حقػػان جملػػتمعهم ، كرأكا فيػػالنجػػاح اؼبباغػػت كالكاسػػح لػػو ، حيػػث 

فػػرادة الرؤيػػة األمريكيػػة ، فػػػ)فن البػػوب( األمريكػػي أدل إُف بنػػاء أك إعػػادة بنػػاء تػػاريخ الفػػن األمريكػػي ، كيعػػود 
كاؼبنظػركف الفضل يف اكتشػاؼ فنػايف )البػوب( األمػريكيُت كدعمهػم إُف مقتػٍت اللوحػات كالوسػطاء ، أمػا النقػاد 

أحػػػد أبػػػرز أنصػػػار التعبَتيػػػة -ىاركلػػػد ركزينػػػ رغ  حيػػػث يػػػرلفقػػػد زبلفػػػوا عػػػن األنصػػػار اؼبتحمسػػػُت ؽبػػػذا الفػػػن ، 
و ، كاللغػط الػذم أثارتػػو ف فػن )البػػوب( اسػتحق أف يعػد حركػػة فنيػة بفضػل العػػدد الكبػَت مػن دعاتػػأ -التجريديػة
كذلػك ؼبػا يػرل ىػو يف ىػذا الفػن مػن  ،التجريديػة لتعبَتيػة ا أقػل مػن يعتقد أف قدرتو على الصمود ولكنحوؽبا ، 

ـ ، ُُٔٗ ،حالة حلول ، قوالب من اعببس،  أكلدن رغ( ِٖشكل)
 رؾ، متحف الفن اغبديث نيويو  (سمّ.ّٕ × ٓ.ٕٔ × ٕ.ِٓ)

lessons.livejournal.com/1328.html-art-http://the 

http://the-art-lessons.livejournal.com/1328.html
http://the-art-lessons.livejournal.com/1328.html
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سػػطحية فطريػػة سػػتقوده إُف رتابػػة نوعيػػة لػػن ذبعلػػو يػػدـك طػػويبلن ، إال أف الفػػن اعبمػػاىَتم )البػػوب( ربػػدل فعػػبلن 
التعبَتية التجريدية بثبلث طػرؽ ـبتلفػة : أنػو تشخيصػي ، كالتعبَتيػة التجريديػة معظمهػا ذبريػد ، أنػو أكثػر جػدةن 

 (  ُٓٗٗظبيث )عن التجريدية ، كأنو أكثر أمريكانية.  التعبَتية من

الفػػن اعبمػػػاىَتم )البػػػوب( كفكػػػرة أك أسػػػلوب ينطػػػوم علػػػى الكثػػَت مػػػن اؼبفارقػػػات الػػػيت ذبعػػػل منػػػو مثػػػاران  إف
للجػػدؿ النقػػدم ، فنتاجػػات ىػػذا الفػػن عملػػت علػػى نقػػل الواقػػع البيئػػي إُف مػػا يبكػػن أف ربػػدد بػػو ثقافػػة اجملتمػػع  

الت الفكريػػػػة كالصػػػػناعية كمػػػػادة مصػػػػدرية ، خاصػػػػة كأف الثقافػػػػة اعبماىَتيػػػػة )ثقافػػػػة البػػػػوب( ىػػػػي نتػػػػاج للتحػػػػو 
كالتكنولوجيػػة الػػيت حػػدثت بعػػد اغبػػرب العاؼبيػػة الثانيػػة كجلبػػت معهػػا معػػايَت جديػػدة ، كقػػد مت تػػداكؿ مصػػطلح 
الثقافػػة اعبماىَتيػػة بشػػكل كبػػَت تلػػك الفػػًتة ، بصػػفتو مفهومػػان مضػػادان ؼبفهػػـو )ثقافػػة النخبػػة( الػػذم كػػاف سػػائدان 

مػػاىَتم يتنػػاكؿ كسػػائل اإلعػػبلـ اعبماىَتيػػة دبػػا فيهػػا مػػن اإلعبلنػػات إبػػاف فػػًتة اغبداثػػة ، كلػػذلك كػػاف الفػػن اعب
كاؼبنتجات الصناعية كاالستهبلكية كاؼبسلسبلت ، فيتعامل مع ىذه اؼبوضوعات كوسائل تركيبية يبكن اسػتثمار 

قػة إمكانياهتا الشكلية كاؼبوضوعية إلنتاج أعماؿ يتم عػن طريقهػا إعػادة قػراءة الصػور كاألحػداث كاؼبشػاىد بطري
جديدة من قبل اؼبتلقي كفق مبدأ سيكولوجية اؼبستهلك )التسػويق( ، كبػذلك تبلشػى اػبػط الفاصػل بػُت الفػن 

 (  ـَُُِاغباسبي كآخركف )عن التجارم كالفن اعبميل. 

ىػػذا االلتحػػاـ بػػُت الفػػن اعبميػػل كالفػػن التجػػارم إمبػػا ربقػػق بفعػػل ؿبػػاكالت الفػػن اعبمػػاىَتم يف االلتحػػاـ مػػع 
البيئة ، من خبلؿ استخداـ مفردات كاقعية مبتذلة ، فتوصل بذلك الفن اعبماىَتم إُف مبػط مػن التعبػَت البيئػي 

مػػػع الًتكيػػز علػػػى مػػا يثػػػَت الصػػػدمة ين ، القيػػػود كصػػػياغة اؼبعػػاالػػذم يتعامػػػل مػػع فضػػػاءات مفتوحػػة ، بعيػػػدان عػػن 
  (ـَُُِاغبسيٍت كآخركف )عن كالدىشة كـبالفة كل ما ىو تقليدم. 

خطاب فػن مػا بعػد ، كىذا من ظبات كسر اغباجز بُت فٍت الرسم كالنحت كالفن اعبماىَتم قبح أيضان يف  
، كالتذبػػذب بػػُت الرسػػم كالنحػػت سػػاىم يف أف يكػػوف الفػػن أم شػػيء ، فاتسػػم بالعبثيػػة كالسػػطحية ، اغبداثػػة 

كفقػػػد الفػػػن قدسػػػيتو تبعػػػان للمنطػػػق االسػػػتهبلكي ليصػػػبح مثػػػل أم أداة أخػػػرل ، كحلػػػت اعبمػػػاىَت الشػػػعبية ؿبػػػل 
الرسػػم راكشػػن رغ بػػُت  صبػػػػػعاؼبالػػك اؼبتوحػػد لؤلعمػػاؿ الفنيػػة بفضػػل تقنيػػات االستنسػػاخ الصػػناعي كاآلِف ، كقػػد 

يتوسػط السػطح  حيػث( ِٗ)شػكليصدمنا ، كما يف عملو اؼباعز احملنط كالنحت يف الكثَت من أعمالو ، فهو 
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 التصػػويرم مػػاعز حقيقػػي مت إجػػراء عمليػػات ذبميليػػة عليهػػا كقػػد تسػػورت اؼبػػاعز حبػػزاـ إلطػػار ببلسػػتيكي لعجلػػة
رغػػػػػم اسػػػػتخدامو ألشػػػػػياء نط كالوسػػػػادة اؼبػػػػدالة ، ر احملػػػػػمػػػػػاـ الصػػػػدمة ذاهتػػػػا يف عملػػػػػو النسػػػػأ، كيضػػػػعنا  سػػػػيارة

رسػوماتو أخػذت تنحػو ف كموضوعات ىي من صلب مفردات الوسط البيئػي للمجتمػع اؼبػدين مػا بعػد الصػناعي
مشػػػددان علػػػى  شػػػكالو الثبلثيػػػة ذبمػػػع عػػػادة بػػػُت مػػػا ىػػػو مرسػػػـو كمنحػػػوت، كأثبلثػػػي اإلبعػػػاد  ذبسػػػيميان  منحػػػىن 

الفػػٍت أكثػػر كاقعيػػة كتعبػػَتان إذا تكونػػت عناصػػره مػػن مفػػردات العػػاَف  يػػرل العمػػل ، فهػػوتوظيػػف عناصػػر كاقعيػػة 
 ( ـَُُِ، اغباسبي ) ( ـَُُِ) غبسيناكما. عن اػبارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

كاىتمامػػو بالعػػاَف اػبػػارجي جعػػبل للبيئػػة كاغبػػدث أنبيػػة خاصػػة كجديػػدة ، لعػػدة  إف كاقعيػػة الفػػن اعبمػػاىَتم
أسباب منها ، اقتصار البوب على )اؼبعطى( فاندفع الفنانوف للتجريب مع ما ىو مستنسخ عػن اغبقيقػة حرفيػان 

الفػػن  ، ككػػذلك الرغبػػة يف االسػػتهبلؾ الػػيت اسػػتغلها الفنػػانوف ضػػمن ظػػواىر الثقافػػة الشػػائعة ، إف أحػػداث ىػػذا
ازبذت مواضعها ضمن بيئات أعػدىا الفنػانوف خصيصػان ، فرسػم اغبػدث تضػمن توسػيع حاسػية الفػن ، ضػمن 
حالػػػػة مكونػػػػة أيضػػػػان مػػػػن أصػػػػوات كفػػػػًتات زمنيػػػػة كحركػػػػات كإثػػػػارات كحػػػػىت ركائػػػػح ، كالبيئػػػػة ىنػػػػا ىػػػػي الوسػػػػط 

اىزة كطػرؽ التعبػَت اؼبختلفػة ـبتلػف اؼبفػردات البيئيػة كاألشػياء اعبػمػن السيكولوجي كالفكرم الذم يقيمو الفناف 

 سم ٖ.ُّٔ × ٔ.َُٔ × ٔ.ًَُٔمً،ُٗٓٗ-ًُٓٓٗ، اؼباعز احملنط،  ركبرت ركشن رج( : ِٗشكل )

-Rauschenberg-http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS
EN.htm-rauschenberg-EN/ENS 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rauschenberg-EN/ENS-rauschenberg-EN.htm
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rauschenberg-EN/ENS-rauschenberg-EN.htm
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اليت تتفػاكت بػُت الرسػـو ذات البعػدين كاؼبنحوتػات كغَتىػا مػن األشػياء الثبلثيػة األبعػاد ، فبػا يشػَت إُف تبلشػي 
يفػػاجئ اعبمهػػور بعركضػػو  (َّ)شػػكل اغبػػواجز بػػُت أنػػواع الفنػػوف ، فعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ ، قبػػد الفنػػاف سػػيجاؿ

باستخداـ القوالب اؼبصبوبة على أجساـ حية باعبص السػائل مباشػرة ،  ىي عبارة عن سباثيل نفذتاليت الفنية 
مع إضافة عناصر بيئية حقيقية كأشياء جاىزة الصنع ، كما شاىد اعبمهور يف معرض "اؼبتجر الثػاين" يف اؼبركػز 

ـ( َُُِف )اغبػاسبي كآخػرك  عػنـ أعماالن صبعت بُت خصائص النحت كالتصػوير كاألدب. ُٖٔٗالوطٍت عاـ 
 (  ـَُُِ( ، اغبسيٍت كآخركف )ـََِٕية )، عط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاألنشػػطة الفنيػػة يف الفػػن اعبمػػاىَتم ربولػػت إُف مػػا يشػػبو اللعػػب ، الػػذم يسػػمح بػػالتوليف يف الفػػن بػػُت  
غبذؼ أك اإلضػافة ، كإمبػا يسػتند يشًتط الشكل اؼبكتمل الذم ال يقبل ا األجزاء اؼبتنافرة ، ففناف )البوب(  ال

إُف فكػػػرة الكػػػل "اؼبتنػػػافر كاؼبتشػػػظي" ، فهػػػو يسػػػمح بالرؤيػػػة التعدديػػػة الػػػيت سبػػػزج بػػػُت أسػػػاليب تقليديػػػة كأخػػػرل 
مستحدثة ، كبُت أكثرىا تناقضػان ، كهبػذا تتحػوؿ التقنيػة إُف نػوع مػن الزخػرؼ الرمػزم كأسػلوب يقبػل الشػفرات 

اؼبتناقضة ، كمنػذ السػبعينات مػن القػرف العشػرين ، أصػبح التعبػَت الفػٍت مػثقبلن  اؼبزدكجة ، كاؼبعاين الغامضة كحىت
برمزيػة العصػر االسػػتهبلكية ، كباسػتخداـ األضػواء اؼببهػػرة ، كالثقافػة التفكيكيػة كأسػػاليب الػتهكم ، كقػد سػػاىم 

 بوصة. َّ×  ٔٗ×  ُُٖكبت من جبس كمعدف كزجاج مضاء ، ، ـُّٔٗ سينما ،،  جورج سيجاؿ( َّشكل)
http://www.norton.org/Exhibitions/Archive/GeorgeSegalStreetScenes/tabid/398/Default.aspx 

 

http://www.norton.org/Exhibitions/Archive/GeorgeSegalStreetScenes/tabid/398/Default.aspx
http://www.norton.org/Exhibitions/Archive/GeorgeSegalStreetScenes/tabid/398/Default.aspx
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فػات يف سػوؽ يف ذلك كسائل االتصػاؿ اؼبنفتحػة علػى شػعوب العػاَف ، كالػيت تبػث موادىػا عبمهػور متعػدد الثقا
عمػػبلؽ ، ففضػػل الفنػػاف فبارسػػة الفػػن يف نطػػاؽ الوجػػود ذاتػػو بتجػػارب حقيقيػػة مباشػػرة ، كأصػػبح الفػػن ظػػاىرة 

 ( ـََِٕعطية )عن مستمدة من الواقع. 

ة الفػػػػن كاقعيػػػ ، ألفظى فيهػػػا اؼبعػػػاين بشػػػػكل ال يوصػػػف تتشػػػػ الفػػػن اعبمػػػػاىَتم رغػػػم كاقعيتهػػػاإف نتاجػػػات 
اشػتغاالهتا علػى السػطح كعلى الرغم من و ، فجة يف الكثَت من نتاجات فنانيليست كاقعية تقليدية  اعبماىَتم

رض كقػػائع يوميػػة ألحػػداث كتلصػػيقات كصػػور تعػػهنػػا نتاجػػات إ ، ال أهنػػا سبتلػػك اػبصػػوبة كالسػػريةإدكف العمػػق 
فوتوغرافيػػة تصػػور سػػباؽ السػػيارات كالتظػػاىرات كاؼبػػواد االسػػتهبلكية كاأللعػػاب كاغبمامػػات كأحػػواض السػػباحة 

 ( ـَُُِ) غبسيناكماعن  .كالصور الفضائحية

ىػػػرت تقنيػػػات كػػػالتوليف مػػػاىَتم مػػػن اغبيػػػاة اليوميػػػة ،  ازدكمػػػع ىػػػذه اؼبوضػػػوعات الػػػيت اختارىػػػا الفػػػن اعب
كقصاصػػػػات الصػػػػحف  ، حيػػػػث ألصػػػػقوا الصػػػػور الفوتوغرافيػػػػة)السػػػػمببلج(  كاإللصػػػػاؽ )الكػػػػوالج( كالتجميػػػػع

نفايػػػات اغبيػػػاة اؼبدنيػػػة مػػػن األشػػػياء اعبػػػاىزة الصػػػنع ، مسػػػػتخدمُت ضػػػمنوا أعمػػػاؽبم كمػػػا  كاجملػػػبلت كغَتىػػػا ،
، كمػا اسػتثمركا إمكانػات  جاسػ ر جػونزكمػا كػاف يفعػل –تقنيات التثبيت اغبػرارم كإضػافة صػبات الببلسػتيك

 عػن)ركم(.  كالليثوغراؼ اؼبسػتخدـ يف طباعػة اؼبلصػقات التجاريػة )آندم كارىوؿ( ، الطباعة بالشاشة اغبريرية

 (  ـََِٕ) بانبيم

سبكػػػن الفنػػػاف مػػػن أف يضػػػم يف عملػػػو عناصػػػر شػػػديدة التبػػػاين ، يف ىيئػػػات كمػػػع اسػػػتخداـ ىػػػذه التقنيػػػات 
متنػافرة اكتسػػبت دالالت رمزيػػة جديػػدة نتيجػػة لتولػػد مشػػاعر التفكػػك ، حيػػث يبػػدك العمػػل الفػػٍت دبثابػػة ربػػدم 
للحياة النمطية بُت العناصر اؼبختلفػة يف العمػل الفػٍت ، ففلسػفة اعبمػاؿ يف الفػن اعبمػاىَتم تكمػن يف تشػتيت 

 هبمػعهػو فأكثر كعيان بواقعو كبيئتػو ،  تلقييبدع شيئان منفصبلن بل يصنع شيئان هبعل اؼب ال، فالفناف  اؼبتلقيل عق
سػية أك اغبواد اؼبػ يتجػاكزبُت تعبَته الذايت كاؼبوضػوعات يف ؾبتمعػو مػن خػبلؿ التعبػَت عػن اؼبغػزل اعبمػاِف الػذم 

ة اتصػػاؿ بصػػرية فكريػػة ؽبػػا دالالهتػػا االجتماعيػػة ، حيػػث أصػػبحت الصػػورة يف الفػػن اعبمػػاىَتم كسػػيل الصػػورية
كالرمزية ، فالفن ىنا يستمد قيمتو من مكانتو يف اغبياة كمن تفاعلو مع العناصػر الثقافيػة األخػرل ، فالػدالالت 
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اؼبصػػرم عػػن الرمزيػػة تضػػيف لػػو عمقػػان كجاذبيػػة حيػػث تثػػَت عواطػػف اؼبشػػاىد ذبػػاه رمػػوزه الػػيت تنفػػذ إُف أعماقػػو . 
 ـ(ََِْ)

حينمػا  كسػر اغبػد الفاصػل بػُت الفػن كاغبيػاة  مفهومػان مػن قبػل النػاس العػاديُتالفن اعبمػاىَتم ا أصبح كهبذ
الشػػعبية البسػػيطة ، كذلػػك مػػن خػػبلؿ تبػػٍت العبلمػػات اؼبوجػػودة يف اغبيػػاة اليوميػػة ، كالػػيت يتعامػػل معهػػا النػػاس ، 

كالغمػػػوض يف التعبَتيػػػة التجريديػػػة ، فهػػػي تشػػػكل ارتياحػػػان شػػػعبيان بالنسػػػبة ؽبػػػم ، كذلػػػك خػػػبلؼ حػػػاالت اغبػػػَتة 
لشخصػيات الفنيػػة فالعبلقػة بػُت الصػور اؼبنتجػة علػى السػػيارات كالطػائرات الورقيػة كاآلالت اؼبوسػيقية كاألمػراء كا

الدينية أك الكرتونية ، كبػُت حيػاة النػاس الػذين أنتجوىػا ضػمن مواصػفات الفػن اعبمػاىَتم ، ىػي أحاسػيس أك 
 اغبػػاسبيعػػن  اإلعػػبلـ اؼبركػػزة كالشػػاملة الػػيت تكػػوف ذات كجػػود كلػػي يف اجملتمػػع. شػػعرية كعاطفيػػة كربػػاكي كسػػائل

 (  ـَُُِكآخركف )

 

 :الرموزًوأعمالهمأهمً
،  بثقافة اعبماىَت عادكا إُف الواقع كاىتموااللذين الفنانُت  قاـ الفن اعبماىَتم على أكتاؼ عدد من

كاللذين عكست أعماؽبم فلسفة ىذا الفن اعبماىَتم كستستعرض  الباحثة ىنا بعضان من أىم الفنانُت يف 
ًكذلك لتحقيق مزيد من اؼبعرفة كالفهم ؽبذه اؼبدرسة الفنية. االذباه

Robert Rauschenbergً :ًًروبرتًروشنبرج

، درس بأكاديبيػػة جوليػػاف ببػػاريس ، كتتلمػػذ علػػى يػػد جوزيػػف الػػ رز يف كليػػة  ـُِٓٗكلػػد يف تكسػػاس عػػاـ 
" خػػاض يف اػبمسػػينيات عػػددان مػػن التجػػارب التقليليػػة باسػػتخدامو لوحػػة بيضػػاء أك سػػوداء ، مث "بػػبلؾ مػػاكنتُت

انتقػػل إُف الرسػػم اػبلػػيط حيػػث زبػػتلط األصػػباغ مػػع األشػػياء اؼبتنوعػػة اؼبثبتػػة علػػى السػػطح كىػػو األسػػلوب الػػذم 
ؽ ، كمع أنو بػدأ كفنػاف سبيز بو ، كقد استطاع بذلك أف يزيد من غٌت اللوحة حُت يبلؤىا دبختلف أنواع اإللصا

 ركبػرت ركشػن رجاسػتخدـ  ال شكلي إال أنػو يعػد أبػرز اؼبمهػدين للفػن اعبمػاىَتم ، كهبػدؼ التقػرب مػن الواقػع 
ال سػػػيما الفنػػػاف األؼبػػػاين كػػػَتت شػػػويًتز ، إال أنػػػو  الداديػػػةالصػػػور الفوتوغرافيػػػة كتقنيػػػة اإللصػػػاؽ ، متػػػأثران بفنػػػاين 
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ذىب إُف أبعد من ذلك حُت ضمن لوحاتو الكبَتة جدان أشياء من الواقػع احملسػوس كأدخلهػا يف بنػاء اللوحػة ، 
عنػػػزة(  -كرسػػي   -فيمػػا عػػرؼ بالرسػػػم اػبلػػيط ، حيػػث تطػػػورت رسػػومو إُف أشػػياء ثبلثيػػػة األبعػػاد )نسػػر ؿبػػػنط

ة ، العتقاده أهنا بػذلك تكػوف أكثػر بقواعد حرة ، فاقًتنت لوحاتو بالبيئة كأصبحت تعج دبواد من اغبياة اليومي
، اغبسػػػيٍت كآخػػػركف  ّْْ( ـُٔٗٗأمهػػػز )عػػػن كاقعيػػػة كهبػػػذا أصػػػبح اىتمامػػػو يػػػًتاكح بػػػُت الرسػػػم كالنحػػػت . 

 ( ـُٓٗٗ( ، ظبيث )ـَُُِ)

مػواد كخامػات الوسػط البيئػي  اسػتخداـتفعيػل رائػدة يف  تعػد إسػهاماتبعػاد األ ةثبلثيػال ركشػن رجإف أعماؿ 
بط بػػُت الفػػن كاغبيػػاة ، يسػػتخدمها للػػر ريبيػػة عػػادة تتوسػػم أشػػياء مهملػػة كؾبتمػػع مػػا بعػػد الصػػناعة فمعاعباتػػو التج

ترسػخ مػن مفػاىيم كتطبيقػات اعبػاىز كالتوليػف ػبلػيط  وتوجهاتػ، فعلى فنو تسمية الفن اؼبػًتابط  إُف حد أطلق
 ، كىػػذه األعمػػاؿالعبثيػػة اغبػػادة  الداديػػة اعبماليػػات الفوضػػوية كالنػػ رات مػػن عػػاؿو  مػػن اؼبػػواد كالكػػوالج بإحسػػاسو 

 (ـَُُِ) غبسيناكماعن  .واقعيةالعناصر لل هاتوظيفإُف جانب بالديناميكية كاغبركية كالتحوؿ أيضان سم تت

ن مصػادر ـبتلفػة متضػادة كذلػك إلهبػاد معػٌت جديػد مفػاجئ ، يف الصورة الواحدة عناصر مًركشن رج هبمع
كاسػػػتخدـ الشاشػػػة اغبريريػػػة أحيانػػػان يف تكػػػرار تفاصػػػيل غػػػَت مرتبطػػػة اسػػػتمدىا مػػػن الفػػػن كاغبيػػػاة ، نفػػػذىا علػػػى 
مسػطحات ضػخمة يف بعػض األحيػاف ، ككػاف يػربط بػُت التفاصػيل اؼبكػررة بضػربات لونيػة كمػا كػاف يفعػل دم  

 ( ـََِِالبسيوين )عن بَتية التجريدية. كوننج يف لوحاتو التع

أعػده علػى كبػو تػركييب يزيػد مػن تشػتت انتبػاه اؼبتلقػي ، نظػران  ( اللذمُّ)شكل ىذا العمل يتضح ذلك يف
لوجود أكثر من مركز ، ففي أعلى العمػل قبػد جػزءان مػن بنايػة بعيػد اؼبػدل تعلوىػا ضػربات فرشػاة لونيػة متعػددة 

( stop، كإُف اليسػػػار عمػػػود نػػػازؿ كإشػػػارة مركريػػػة ؿبملػػػة باألسػػػهم ، كيف هنايػػػة العمػػػود مػػػثمن وبتػػػوم كلمػػػة )
ضػػربات لونيػػة ضبػػراء تتػػدرج لل رتقػػاِف ، إضػافة إُف اللػػوف األبػػيض كاألصػػفر ، كإُف يبينهػػا ضػػربات فرشػػاة ربيطهػا 

تػػوحي ببنايػػة متبلشػػية يشػػك النػػاظر يف كجودىػػا مػػن عدمػػو ، كذباكرىػػا أشػػياء أخػػرل موضػػوعة بشػػكل تػػركييب ، 
سػػطها بالرمػػادم ، كأسػػفلها كأسػػفل يبػػُت اللوحػػة قبػػد مػػا يشػػَت إُف سػػاعة عموديػػة ، رظبػػت زكاياىػػا باألسػػود كك 

ضربات لونية باألبيض كاألزرؽ ، كما قبد أسفل يسار اللوحة صػورة لنصػب اغبريػة بشػكل مائػل ، شػكل عػاـ 
اللوحػة عبػارة عػن ذبميػع ؼبػواد الفنيػػة ، كىػي مركبػة هتػدؼ إلثػارة الصػػدفة أك التضػاد ، فالغايػة منهػا ىػي الفكػػرة 
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لتشػػكيلي ، كيف ىػػذا مػػا يػػذكرنا بأعمػػاؿ الػػدادائيُت الػػذين يشػػتغلوف الػػيت تتضػػمنها ، كلػػيس الػػًتابط يف النسػػيج ا
 (ـَُُِاغباسبي )على ظاىرة الًتكيب. عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف إضػػافة بعػد اجتمػػاعي للفػن اعبمػػاىَتم حيػث جعلػػو شػاىدان علػػى الواقػع ، "مسػػتخدمان  كقػد قبػػح ركبػرت
تقنيػػات العناصػػر اؼبلصػػقة إلبػػراز خواصػػها التعبَتيػػة ، كالعبلمػػات اؼبوضػػوعية الػػيت تربطهػػا باغبػػدث اؼبعػػ ر ، كقػػد 

ج التلصػػػيق ع فنػػػو بػػػُت مػػػنهازبػػػذ صػػػيغة لغػػػة اؼبقػػػاالت الػػػيت تتصػػػف بسػػػرعة التسػػػجيل يف اجملػػػبلت كىكػػػذا صبػػػ
   ُْٔ( صـََِٔعن عطية )م( لؤلشياء الغريبة ، كمنها النفايات كأسلوب التصوير التحركي". )الدادا

ً:Jasper Johns جاسبرًجونز

، كيف ذات الوقػػػػت كػػػػاف  كيػػػدخلها يف معاعبػػػػة بعػػػػض لوحاتػػػػو ذك نزعػػػة دادائيػػػػة يسػػػػتخدـ األشػػػػياء لػػػػذاهتا ،
قػد تكػوف : ؾبموعػة  الػيتصور لل، عرؼ باستعمالو  التفاىة كاالبتذاؿتحرل اإلمكانات التعبَتية اؼببلزمة لعاَف ي

معػػُت كإمبػػا  أك معػػٌت كىػػو يسػػتخدمها بػػبل غػػرض ،أرقػػاـ ، ىػػدفان ، خريطػػة الواليػػات اؼبتحػػدة ، العلػػم األمريكػػي 
يعتػػػ ر أسػػػتاذا تقنيػػػان ، كطريقتػػػو تػػػوحي جػػػونز  باألصػػػباغ فػػػإفكحػػػُت يتعلػػػق األمػػػر جملػػػرد إعػػػداد سػػػطح للوحتػػػو ، 

 بوصة. َٕ ×ٔٗألواف زيت كطباعة شاشة حريرية ،  ـEstate1963ًُّٗٔج ، ركبرت ركشن ر  (ُّشكل)

http://legacy.earlham.edu/~vanbma/20th%20century/images/1967daysix06.htm 

 

http://legacy.earlham.edu/~vanbma/20th%20century/images/1967daysix06.htm
http://legacy.earlham.edu/~vanbma/20th%20century/images/1967daysix06.htm
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بصبلت مع أشياء أخرل غَت )البوب( فهو مولع باعبمود البصرم ، كبفكرة أف اللوحة سبثل شيئان أكثػر مػن أف 
تكوف تشبيهان لشيء ، كرغػم براعتػو الفنيػة ، إال أف الرسػم بالنسػبة لػو لػيس إال كسػيلة لتحقيػق نتيجػة معينػة قػد 

 (ـُٔٗٗ( ، أمهز)ـُٓٗٗيث )عن ظبتتحقق بأم كسيلة أخرل. 

فػػردات البيئػػة اؼبعاصػػرة دبالتعبػَت  قػػدمتأسػػاليب كاسػػتخداـ تقنيػات جديػػدة  ابتكػاريف  اسػػ ر جػػونزسػاىم ج
، فقد كاف يستخدـ األشياء اؼبألوفػة يف اغبيػاة اليوميػة  قيمتوتضاىي التقليدم يف معاصرة بصورة كىيئة جديدة 

ش اؼبشػػاىد كيثػػَت انتباىػػو ، فهػػو ليصػػنع منهػػا صػػوران ذبمػػع بػػُت تلقائيػػة اغبيػػاة كالعنصػػر الغػػَت متوقػػع الػػذم يػػدى
وبصل على أفكار موضوعاتو من أكثر اؼبوضوعات شيوعان يف اغبياة اليومية ، كينفذىا دبستول عاؿ مػن النقػاء 
كالتهذيب مع تبسيط كاختزاؿ ال يفقداهنا مظهرىا اؼبألوؼ ، كقد أثارت منحوتاتو للمعلبات جدالن كبػَتان حػوؿ 

صػػل ، رغػػم قدرتػػو الفائقػػة يف الرسػػم كالتلػػوين بدقػػة ، كمػػع ذلػػك فقػػد أصػػبح مشػػركعية الفػػن الػػذم يستنسػػخ األ
،  ـ(َُُِاغبسػػيٍت كآخػػػركف )عػػػن جػػونز رائػػدان للفنػػػانُت اللػػذين زبلػػوا يف فػػػنهم عػػن نػػػزكات عػػاؼبهم الػػداخلي. 

 ( ـََِٕ( ، عطية )ـََِٔعطية )

، السػهل كالصػعب يف آف كاحػد  بػُتفأعمالػو ذبمػع كتقنيان  يبتلك ) جاس ر جونز ( مقومات فرادتو أسلوبيان 
بػػُت  عمػػاؿ الطباعػػة كالكػػوالج كردـ اؽبػػوةأكاقعيػػة أمريكيػػة يف سػػيل مػػن التجريػػب يف ضػػمن واقعي كاالغػػًتايب الػػ

ملفوظػات ؾبتمػع مػػا  موظفػػان والج أسػػوة بزميلػو ) راكشػن رغ ( الرسػم كالنحػت كىػػو لػيس ببعيػد عػػن نتاجػات الكػ
يقػدـ أشػياءه  ، كىػوشػكاؿ التصػويب أالضوئية كضباالت اؼببلبس كدكائػر بعد الصناعة فهو يستخدـ اؼبصابيح 

خطاباتػػو ف ،كػم ىائػػل مػن اإلوبػػاءات كالتأكيػل يف خطابػو اعبمػاِف كمػػا يراىػا ىػػو ربديػدان مسػػتفزان كعػي اؼبتلقػػي ب
عباتػػػو ف ) جاسػػػ ر جػػػونز ( يعػػػد ؿبًتفػػػان يف معا، إ التأمػػػلُف إداخليػػػة بنػػػ رة عبثيػػػة تػػػدعونا  البصػػػرية ذات أصػػػوات

  (ـَُُِ) غبسيناكماعن  ب.كخاماتو ع ر التجري ىبت ر عناصره ،قنية فهو ؾبرب من الطراز األكؿ الت

الػدائرة ذات األشػرطة اؼبتصػاغرة داخلهػا حػىت بػؤرة  (ِّ)شػكل  The Tagret–ىػدؼ الرمايػة كقد كاف 
مػا بػُت الرسػم  متعػددة بتنويعاتو ، ليخرج منو  بضع سنُتعليها جونز  غلتش، من اؼبوضوعات اليت ا التصويب

العمػػػل اؼبركػػػب مػػػن النحػػػت ك الشػػػمع بػػػدؿ الزيػػػت( باسػػػتخداـ التصػػػوير )غالبػػػا ك الطباعػػػة ك بػػػالقلم إُف الكػػػوالج 
بػػاللونُت األصػػفر كاألزرؽ  دكائػػر متداخلػػة لنػػر الػػذم صبػػع بػػُت التصػػوير كالنحػػت ،  ، يف ىػػذا العمػػل كالصػػورة
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علػػػى وم تػػػوب مػػػن اػبشػػػب مسػػػتطيل كقػػػد ارتكػػػز فوقهػػػا صػػػندكؽكمػػػل صػػػورىا يف أ نراىػػػا، علػػػى خلفيػػػة ضبػػػراء 
نصػػف األسػػفل مػػن أربعػػة كجػػوه لشػػاعرةو كخػػزٌاؼ كانػػا ، كىػػي ذبسػػد اليسػػًت خامػػة البولؾبسػػمات مصػػنوعة مػػن 

العمػػل ييعػػرىض  إغبلقػػو ، إال أف، يبكػػن  يعلػػو مسػػتطيلى الصػػندكؽ غطػػاءه دبفصػػبلت متحركػػةك ،  صػػديقي الرسػػاـ
ذكػاء اقتصػادىا كاقتصػارىا علػى األلػواف الثبلثػة األساسػية )أضبػر/  تكمن يففػة الػدائرة، أما ببلغ ، دكمان  مفتوحان 

 ـ(ََِٕعن ليمود ) أصفر/ أزرؽ( اليت منها زبرج كل األلواف األخرل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً: Roy Lichtensteinًرويًليشتنستين  

ـ بػدأ َُٔٗكمصور بإعادة ترصبة أعماؿ بعض فناين الغرب مث ربوؿ إُف التعبَتية التجريديػة ، كيف عػاـ   بدأ
يضمن أعمالو بعض الصور الفكاىية كػاؼبيكي مػاكس كركنلػد دؾ ، مث بػدأ اىتمامػو بالشػرطاف الكوميديػة كالػيت 

وفق بُت اؼبوضوع دبصػدره الشػائع الفكػاىي كبػُت مقومػات أعطتو شهرتو يف نيويورؾ ، كقد سبيز بأسلوبو الذم ي
التصػػػوير مػػػن لػػػوف كخػػػط كمسػػػاحة كتكػػػوين ، كاتسػػػمت أعمالػػػو بالصػػػراحة كالعنػػػف كىػػػي ربمػػػل قػػػوة اإلعػػػبلف 

ـ ، عمل مركب من النحت كالتصوير وبتوم على ؾبسمات من البوليسًت، ُٓٓٗ، "The Tagret" ىدؼ الرماية،  جاس ر جونز( ِّلوحة )
 .سم ٕ.ٗ×  ُٕ×  ٓ.ٕٓ

http://www.artchive.com/artchive/J/johns/target_4.jpg.html 

http://www.artchive.com/artchive/J/johns/target_4.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/J/johns/target_4.jpg.html
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كذبمػع بػُت الكلمػات كالرسػـو ، ألوانػو إعبلنيػة صػػاخبة ، حيػث يسػتخدـ األلػواف األساسػية ، األضبػر كاألصػػفر 
 ـ(ََِِالبسيوين )األسود دكر التحديد للرسـو يف أعمالو. عن كاألسود كاألبيض ، كيؤدم 

بالصػػػناعة اؼبيكانيكيػػػة ، كانطلػػػق مػػػن اإلعػػػبلـ كالسػػػينما كالرسػػػـو اؼبتحركػػػة ، كقػػػد عمػػػد ركم إُف  اىػػػتم ركم
ربويػػل الرسػػـو اؼبتحركػػة إُف كسػػيلة مسػػلية للكبػػار ، حيػػث اتبػػع مبػػدأ اؼبسلسػػبلت اؽبزليػػة ، لكنػػو عػػزؿ الصػػورة 

ا الصػغَتة يف الواقػع ، كهبػذا " الواحدة عن اجملموعػة العامػة ، كمػا أعطاىػا أبعػادان كبػَتة جديػدة زبػالف مقاييسػه
اتبػع الفنػاف تقنيػة النمػاذج كاأللػواف اؼبسػطحة ، حبيػث أف اؼبضػػموف ال يػركم أحػداثان لقصػة مػا ، إمبػا وبػوؿ ىػػذه 

 ّْٕ( صـُٔٗٗأمهز )األحداث إُف صور كبَتة ، ىي دبثابة أيقونة معاصرة ". عن 

العمػػل ، ىػػذا ( ُّٔٗيف عػػاـ )لجمهػػور ل (  الػػيت قػػدمهاّّ)شػػكللوحتػػو "امػػرأة يف اغبٌمػػاـ" يوضػػح ذلػػك 
بسػعادة غػامرة ال تعػرؼ للهػم معػٌت ، يف  مػرأة جذابػة ربتفػي بطقػس االسػتحماـيوحي دبناخ سركر كطمأنينػة ال

عبلنات اؼبنشورة يف جريدة يومية فوؽ قماش الرسػم ؿبػاكالن إعػادة خلػق حرفيان إحدل اإل ركم ينقلىذه اللوحة 
يعمػل علػى تضػخيم الصػورة بػو إُف مػدارؾ العمػل الفػٍت اؼببػدع ، فهػو يسػمو وبولػو ك للغة البصرية لئلعػبلف كػي ا

مػػػػرأة مفسػػػػحان اله موسػػػػعان حػػػػدكد اؼبوضػػػػوع اؼبعػػػػاًف ك نتبػػػػاقولػػػػة مػػػػن الصػػػػحيفة إُف حجػػػػم ملفػػػػت لبلالتجاريػػػػة اؼبن
ؼ اؼبتعػػار  Benday dotsيسػتخدـ طريقػػة التنقػيط عػبلف حضػػوران عظميػان علػػى طػوؿ اؼبسػػاحة التصػػويرية ، اإل

ألزرؽ ال لػػونُت أساسػػُت فقػػط نبػػا األضبػػر ك عليهػػا يف طباعػػة الصػػور الضػػوئية يف الصػػحف كاجملػػبلت كمػػا يسػػتعم
ًتؾ التعبػَت ، بينمػا يػ تقنية معاعبتػوية يف الرسم على سطحية اؼبوضوع ك تًتكز األنبفوؽ اػبلفية البيضاء للوحة ، 

أك لرجفػة يػدو الشخصػي كآِف ال أثػر فيػو لريشػةو ،  ايتىنا عارو من االنفعػاؿ الػذ سلوبإُف اؼبقاـ الثاين فنجد األ
بل يؤخػذ باغبسػباف أم أكثػر ، فػما يهمو ىو التحميل البصرم القوم اعباذبية ؼبنتىجو ال يف أم من اؼبواضع ، ف

حسػػاس بالغرابػػة أمػػاـ اللغػػة الفنيػػة قػػيم الػػذكؽ الفػػٍت اؼبتعػػارؼ عليهػػا ، كيتولػػد لػػدل اؼبشػػاىد / اؼبسػػتهلك إ مػػن
ينجػػذب  عرفػػة يف اإلعػػبلف كتعػػرض عليػػو اآلف كعمػػل فػػٍت، كمػػن جانػػب آخػػررأة مألوفػػة يعرفهػػا سبػػاـ اؼبلصػػورة امػػ

ال بػػد أف امػرأة الدعايػػة كانػت تشػػَت رأة مػن سػػياقها السػوقي التجػػارم كدؾبهػا يف الواقػػع الفػٍت ، لعمليػة انتػزاع اؼبػػ
اغبٌمػاـ اؼبرسػومة يف لوحػة ليشتينسػتُت تػوعز إُف من احملتمل أف امرأة ؿ اؼبطلقة باؼبنتىج اؼبعلن عنو ك إُف متعة القبو 

 ـ(ََِٔعلي )عن  ما يبكن تسميتو ذباكزان "صباليات الرضوخ" يف اغبياة اؼبعاصرة.
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كػاف ينقػل صػػور اإلعبلنػات كاجملػبلت دكف أم تعػػديل يف رظبػو ألم مػن تفاصػػيل صػورة اإلعػػبلف ، إف ركم  
فهػػػو يعتػػػ ر أف التعػػػديل ال يتعلػػػق باإلبػػػداع الفػػػٍت ، كمػػػا أف ربقيػػػق اؼبشػػػاهبة ال يتعػػػارض مػػػع ربقيػػػق اإلبػػػداع ، 

كوهنػا سبثػل نوعػان مػن التقيػيم البصػرم لؤلشػياء كاألحػداث ،   كأعماؿ ركم تبدك كػأحبلـ سػعيدة ، باإلضػافة إُف
تصػػوير الثقافػػة األمريكيػػة اؼبعاصػػرة الػػيت  ة يف بعػػض األحيػػاف ، لقػػد أراد ركمفهػػي ربمػػل يف طياهتػػا نػػ رة هتكميػػ

ل تقػي هبػا إُف مسػتو غلب على موضوعاهتا ، أفػبلـ "السػوبرماف" ك"اؼبػرأة اؼبعجػزة" كالرسػـو اؼبتحركػة اؽبزليػة ، لَت 
ناشػئة التناقضػات ال ، كاؼبعػ رة عػن الػدالالت الغػَت مباشػرةكمػن حيػث من حيػث القيمػة اعبماليػة العمل الفٍت ، 

عطيػػة عػػن  .التلػػوين اؼبتػػألق كاإلهبػػاز التخطيطػػي بارعػػة ، مػػن حيػػثكأسػػلوب الرسػػم بآليػػة  بػػُت العواطػػف اؼبتقػػدة
 ـ(ََِٕ)

 : Andy Warholًآنديًوارهول

بأمريكػػػا ، كدرس هبػػػا يف معهػػػد كػػػارنيجي للتكنولوجيػػػا ، مث انتقػػػل إُف نيويػػػورؾ ، قبػػػح يف  يف بتيسػػػ رجكلػػػد 
، نشػػاطاتو ذبػػاكزت حػػدكد  ـُٕٓٗعملػػو كفنػػاف ذبػػارم ، كحصػػل علػػى ميداليػػة مػػن نػػادم مػػديرم الفػػن عػػاـ 

 .سم ٕ.ُِٕ ×ٕ.ُِٕزيت على كانفس  ـ ،ُّٔٗ ،امرأة يف اغبماـ، : ركم ليشتنستُت ( ّّشكل)

file=article&sid=1217http://jidar.net/jed/modules.php?name=News& 
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قػػاـ عػػدة أ الرسػػم ، إذ سػػاىم يف عمػػل عػػدد كبػػَت مػػن األفػػبلـ ، كأخػػرج عرضػػان مسػػرحيان ألحػػد النػػوادم الليليػػة ،
 ـُٓٔٗمعػارض فرديػة خاصػة كنشػر عػدة كتػب ، كقػد شػهد اؼبعػرض االسػًتجاعي الػذم أقػيم لػو يف فيبلدلفيػػا 

 (  ـُٓٗٗ( ، ظبيث )ـََِِالبسيوين )عن إقباالن منقطع النظَت. 

عػػ ر األشػػرطة اؼبصػػورة  مػػن الفػػن التجػػارم ذم الطػػابع اغبيػػادم إُف الفػػن النقػػي  آنػػدم كارىػػوؿكقػػد انتقػػل 
، لكنػػو سػػرعاف مػػا زبلػػص مػػن تأثَتىػػا كأنػػتج  ليشتنسػػتُتمثػػل ركم  الشػػرطاف الكوميديػػةك  الفوتوغرافيػػةكالصػػور 

أعماالن تعتمد صور شعبية اختارىا بذكقو التشكيلي ، مثل صور الكوكاكوال كشػوربة كامبػل كصػور شخصػيات 
مار اإلمكانػات التشػكيلية ؽبػذه شديدة الشهرة مثل مارلُت منرك كاليزابيػث تػايلور كاؼبونػاليزا ، كقػد قبػح يف اسػتث

األشياء العادية ، من خبلؿ اىتمامو دبظاىر اغبياة األمريكية ككسائلها اإلعبلمية ككثائقها الفوتوغرافيػة اؼبتنوعػة 
اؼبختلفػػػة يف موضػػػوعاهتا كاسػػػتطاع أف يقػػػدـ مػػػن خبلؽبػػػا صباليػػػات جديػػػدة كمفهػػػـو جديػػػد للعمػػػل الفػػػٍت ، كقػػػد 

يػػة لتكػػرار ىػػذه الصػػور بأسػػاليب ميكانيكيػػة ، فيتكػػرر النمػػوذج الواحػػد مػػرات اسػػتخدـ كارىػػوؿ الشاشػػة اغبرير 
عػػػدة مػػػع تعػػػديل طفيػػػف لػػػو ، كأصػػػبحت الشاشػػػة اغبريريػػػة أداتػػػو التعبَتيػػػة اؼبفضػػػلة الػػػيت ظهػػػر معهػػػا أنػػػواع مػػػن 
اؼببلمػػس علػػى أرضػػيات األلػػواف ، كَف يكػػن يسػػتخدـ األلػػواف مباشػػرة مػػن العلػػب بػػل كػػاف ىبلطهػػا كهبرهبػػا ، فبػػا 
جعػػل السػػطوح اؼبلونػػة يف لوحاتػػو ذات تػػأثَت ال يقػػل عػػن تػػأثَت لوحػػات مونيػػو كمػػاتيس ، كقػػد كػػاف يهػػدؼ مػػن 
ىػػذا األسػػلوب اؼببتكػػر أف ينقػػل إُف العمػػل الفػػٍت ميكانيكيػػة الشػػعارات الدعائيػػة الػػيت ترسػػخ يف الػػذىن بفضػػل 

عبػػػأ إُف لونيػػػة شػػػبيهة بلونيػػػة  تكرارىػػػا أك اؼبلصػػػقات اؼبلفتػػػة علػػػى لوحػػػات اإلعبلنػػػات ، كيف سػػػبيل ربقيػػػق ذلػػػك
 ( ـُٔٗٗ( ، أمهز )ـََِِالبسيوين )عن اؼبلصق. 

الػػػػيت عرضػػػػها    (ّْ)شػػػػكل آنػػػػدم يف لوحػػػػة قنػػػػاين الكوكػػػػاكوال نبلحػػػػظ ىػػػػذا التكػػػػرار الػػػػذم يبيػػػػز أعمػػػػاؿ
 كمنتجات جاىزة الصنع ، كضػعها يف سػبع صػفوؼ أفقيػة بأحجػاـ كأشػكاؿ متشػاهبة ، حيػث سػجل كارىػوؿ
التكػػرار كالتشػػبيو للحيػػاة العصػػرية دبكنػػة عمبلقػػة تعمػػل التكػػرارات ليحػػوؿ العمػػل إُف بضػػاعة سػػوقية ، تعػػ ر عػػن 
حياديػة ميكانيكيػة شػبو عدميػة ، كىػػو بػذلك ينقػل ميكانيكيػة الشػعارات الدعائيػػة الػيت تنطبػع يف الػذىن بفعػػل 

صػرة مػدعيان أف أم شػيء يبكػن أف يكػوف فكػرة تكرارىا فبا يؤكد ارتباط تلك اؼبوضوعات باغبياة األمريكية اؼبعا
مهمػػة للرسػػم ، كأعمػػػاؿ كارىػػوؿ تعمػػل علػػػى تقػػديس السػػلعة بشػػػكل مباشػػر ، كقنػػاين الكوكػػػاكوال ىػػذه تػػػذكر 
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باألشياء اعباىزة اليت قدمها الدادائيوف ، فهو َف يستخدـ لونان أك فرشاة أك باليت ، بػل ؾبػرد عمػل جػاىز قػدـ 
الفػن يفقػد قدسػيتو كيصػل إُف صبيػع النػاس بػاختبلؼ مسػتوياهتم الثقافيػة ، كىػذا  بتقنية معينة ، كىذا مػا جعػل

العمل يؤكد على اآلليػة كالنمطيػة يف اػبطػاب اعبمػاِف اؼبابعػد حػداثي كخلػوه مػن اؼبنظومػة القيميػة. عػن اغبػاسبي 
(َُُِ) 

 

 

 

 

 

 

 

توحي حبضارة ىػذا العصػر ذك الكػم الػوفَت مػن السػلع اؼبصػنعة  إف األمباط الصورية اؼبكررة يف لوحات آندم
آليػان ، فهػو يسػػتخدـ القػوة البصػػرية كاغبيويػة لعػػاَف اإلعػبلف الػذم يػػوِف العلبػة اىتمامػػان أكػ ر مػػن االىتمػاـ دبػػا يف 
داخلهػػػا ، إف آنػػػدم يتقبػػػل ىػػػذا الواقػػػع دكف أف وباججػػػو ، بعاداتػػػو كأبطالػػػو ، إنػػػو وبػػػوؿ األسػػػطورة إُف شػػػيء 

ادم حػػىت تفقػػد خصائصػػها الػػيت اسػػتهوتنا يف الواقػػع ، فهػػو يعػػٍت أف ىبػػدر ردكد أفعالنػػا بصػػوره ذات القػػرائن عػػ
 (ـُٓٗٗظبيث)عن اؼبرعبة ، حيث صور مارلُت مونرك مثبل بعد انتحارىا. 

 َف يكن يهتم بإظهار موقفو من مظاىر اغبياة اؼبعاصرة بل كاف يكتفػي بتسػجيل طريقػة اغبيػاة األمريكيػة دبػا
 اؼبهػػػم كاؼببتػػػذؿ كالغػػػث كالسػػػمُت ، كبػػػنفس ىػػػذه الطريقػػػة اؼبعػػػ رة عػػػن تنطػػػوم عليػػػو مػػػن المبػػػاالة كمسػػػاكاة بػػػُت

اغبياديػة كالشػػبو عدميػػة ، قػدـ أعمػػاالن سػػَتيغرافية أطلػػق عليهػا سػػخرية اسػػم كػػوارث ، كىػي سبثػػل اعبانػػب اآلخػػر 
ضطرابات العنصرية ( كقػد قبػح كارىػوؿ من حياة اجملتمع األمريكي ) حوادث السَت ، الكرسي الكهربائي ، اال

 سمٓٗ×ِٔ، قناين الكوكاكوال  ، ـُِٔٗ،  آندم كارىوؿ : (ّْشكل)

http://www.mariabuszek.com/ucd/ContemporaryArt/Exam1.2.htm 

 

http://www.mariabuszek.com/ucd/ContemporaryArt/Exam1.2.htm
http://www.mariabuszek.com/ucd/ContemporaryArt/Exam1.2.htm
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يف زبفيف عنف ىذه اؼبوضوعات كما تثَته من قلق كإزعاج مػن خػبلؿ تكػرار الصػورة ك سبويػو بعػض أجزائهػا ، 
فتكرار ىذه اؼبشاىد اؼبخيفة تفقدىا أثرىا ككقعها على اؼبشاىد ، فيصبح العمل الفػٍت أشػبو بػاالعًتاؼ بػاعبرح 

 ( ـُٔٗٗأمهز )عن  العميق ك الكي اؼبتعمد لو.

د كارىوؿ يؤكد على كل ما ىو ىامشي كسطحي ، فأصبح الفػن عنػده صػورة بػبل أعمػاؽ ، فهػو كىكذا قب
يهتم بالبضائع كاػبدمات اليت ربمل دالالت متمايزة ، ليقًتب بذلك من الصػورة البصػرية لئلعػبلف التجػارم ، 

 –كريبػات ذبميػل   –عطػور  –صػوابُت  –ت لػذم غالبػان مػا يكػوف ) شػامبوىاافهو وبدد صػورة مفػردة للغػرض 
معػػاجُت أسػػػناف ( ألف ىػػذه األشػػػياء تشػػكل جػػػزءان مػػن اغبيػػػاة اعبنسػػية كيف عبلقػػػة اإلنسػػاف مجسػػػده ، فيتحػػػوؿ 
اعبسػػد إُف غػػرض خاضػػع لقػػيم اسػػتعمالية يف ثقافػػة اجملتمػػع االسػػتهبلكي ، كىػػو عػػادة مػػا ىبتػػار موضػػوعاتو مػػن 

صرية ، فكل شػيء ىػو ىػاـ كعػدًن األنبيػة يف ذات الوقػت ، كمػن ىػذا اؼبنطػق اغبياة اؼبعاصرة معلنان التثبيت للع
سػلعة اسػتهبلكية ، أقػل اعتبػاران مػن قنػاين الكوكػاكوال كعلػب بالنسػبة لػزكار اؼبتػاحف  تصبح اؼبونػاليزا )اعبوكنػدا(

 ـ(َُُِاغبسيٍت كآخركف )عن ( . Brilloال ريلو)

ً: Richard Hamiltonًريتشاردًهاميلتون

، عمػػل مهندسػػان كمسػػاحان خػػبلؿ اغبػػرب  ـُِِٗريتشػػارد ىػػاميلتوف ىػػو رسػػاـ بريطػػاين ، كلػػد بلنػػدف ،عػػاـ 
، أقػاـ معرضػػان ألعمالػو يف معهػػد الفنػوف اؼبعاصػػرة  ـُْٖٗالعاؼبيػة الثانيػة ، بػػدأ تعلػم الرسػػم بػاأللواف الزيتيػػة عػاـ 

الفػػػن اعبمػػػاىَتم )فػػػن البػػػوب( يف اقبلػػػًتا ، أحػػػد أعضػػػاء اعبماعػػػة اؼبسػػػتقلة الػػػيت انبثػػػق منهػػػا  بلنػػدف ، مث أصػػػبح
( الوحيػػد الػػذم يبكػػن تصػػنيفو كرسػػاـ بػػوب ضػػمن ىػػذه اجملموعػػة ، كقػػد كػػاف ينشػػد يف ـُٓٗٗكيعػػده ظبيػػث )

أعمالػػػػو خصػػػػائص معينػػػػة كالشػػػػعبية ، الػػػػزكاؿ ، عػػػػدـ الضػػػػركرة ، خفػػػػة الظػػػػل ، اعباذبيػػػػة اعبنسػػػػية ، االنبهػػػػار ، 
( ـُٓٗٗظبيػث )عػن تكلفػة كبإنتػاج كبػَت كفػيت كيؤلػف ذبػارة كبػَتة .كيضيف إُف ذلك أف يكوف العمل قليػل ال

 ـ(َُُِ، اغباسبي )

( بشيء من التفصيل ىػذه اػبصػائص الػيت ينشػدىا ىػاملتوف كمػا قػاؿ يف عػاـ َُُِكقد أكردت اغباسبي )
 ـ كالتاِف :ُٕٓٗ
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ىَتية ، مػن أفكػار الشعبية دبعٌت بركز اؽبامشي ، فقد استخدـ ىاملتوف كل ما لو صلة بالثقافة اعبما -ُ
 كمواد كأشكاؿ إذ يتميز العمل عنده بسهولو القراءة.

الػػزكاؿ : اؼبػػواد اؼبسػػتعملة لػػػيس ؽبػػا خاصػػية االسػػػتمرار بػػل تتسػػم بالتػػػدمَت الػػذايت كالػػزكاؿ ، ككػػػذلك  -ِ
 اؼبوضوع كالصورة الشكلية تتصف بالزكاؿ الرتباطها بأغراض اجملتمع االستهبلكي السريعة التحوؿ.

: حيث تكوف اؼبادة غَت مرتبطة بأم كظيفة نفعيػة كانػت أـ أخبلقيػة ، دبعػٌت اقتصػاده  عدـ الضركرة -ّ
 للمضموف العاطفي كاؼبساحة النقدية.

خفة الظل : يتميز باللػذة كاؼبتعػة كسػرعة القػراءة دكف تضػمينات أك إرىػاؽ للمتلقػي ، أم يسػتوعب  -ْ
 آنيان.

 جب كالدىشة حىت تتولد اؼبتعة.االنبهار : يستخدـ البلمعقوؿ كالبلمألوؼ إلثارة التع -ٓ
اعباذبيػػة اعبنسػػية : يغلػػف عملػػو بالطػػابع اعبنسػػي ليسػػتهلك سػػريعان كليتماشػػى مػػع اغبيػػاة العصػػرية يف  -ٔ

 اجملتمع الرأظباِف كليمنحو الصفة اإلعبلنية.
شبنػػو قليػػل : معظػػم إبػػداعات مػػا بعػػد اغبداثػػة ىػػي مػػن النفايػػات كاألشػػياء اؼببتذلػػة التافهػػة ، حيػػث   -ٕ

 فن يف متناكؿ اعبميع كَف يعد حكرا على طبقة معينة لثمنو القليل.أصبح ال
 ينتج على نطاؽ كاسع : ينتج سريعان كبكميات ىائلة ، كما تنتج السلع يف اؼبصانع . -ٖ
 شبايب : لكوف الشباب ىم األكثر يف اجملتمع كاألكثر استهبلكان من الفئات االجتماعية األخرل. -ٗ

كينسػػى سػػريعان ، نظػػران لكثػػرة العبلمػػات اؼبتعاقبػػة كاؼبتعادلػػة يف كسػػائل قابػػل لبلسػػتهبلؾ : يقػػرأ سػػريعان  -َُ
اإلعػػبلـ كالػػيت تعمػػل علػػى تفكيػػك الواقػػع كتسػػاعد علػػى النسػػياف ، فػػاجملتمع اؼبعاصػػر ال يػػرفض شػػيئان 

 بل ىو يتقبل كل شيء كأم شيء.
 اقتناؤه. جذاب : الستخدامو التقنيات الطباعية كاؼبواد الفنية اليت تثَت اؼبتلقي فيزداد -ُُ
 ذكي : يف اختياره للمواد اؼبناسبة للعمل الفٍت كالشكل اؼببلئم لرغبات كحاجات معينة. -ُِ
تبلعػػػػب ميكػػػػانيكي: باسػػػػتخدامو أحػػػػدث تقنيػػػػات الصػػػػناعة كالنسػػػػخ اآلِف ، فبػػػػا يسػػػػمح باإلنتػػػػاج  -ُّ

 السريع كالكثَت كانتشاره يف مراكز التسويق الك رل.
لكبػػػَتة حػػػىت وبتػػػوم العمػػػل اؼبشػػػاىد كيلػػػف بصػػػره ، عمػػػل كبػػػَت: اسػػػتخداـ القياسػػػات كاألحجػػػاـ ا -ُْ

 فيفتقد بذلك النقطة اؼبركزية كيصبح خياالت مفككة ببل مركز. 
كقػػػد لعػػػب ريتشػػػارد ىػػػاميلتوف دكر اؼبمهػػػد ؿ)البػػػوب أرت ( اإلقبليػػػزم سبامػػػان مثػػػل جاسػػػ ر جػػػونز كركبػػػرت 

دكف أف يتوقػف عنػدىا ، فحسػو االجتمػاعي دفعػو إُف زبطػي عبثيػة  الداديػةب كاف مهتمان راكشين رغ يف أمريكا ،  
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السػتهبلكي يف ىذه اغبركة كالتحوؿ كبو مسائل اغبياة اؼبعاصرة ، حيث تظهر يف أعمالو نزعة إُف نقد اجملتمػع ا
 ( ـََِٖ( ، السباعي)ـُٕٗٗ( ، البهنسي )ـُٔٗٗأمهز )عن . مواضيعو بشكل كاضح

جػػاءت كمحاكلػػة للمػػزج بػػُت عناصػػر الفػػن الشػػعيب كالفنػػوف الراقيػػة ككبلنبػػا يعػػود إُف  كطريقػػة ىػػاملتوف ىنػػا
 اػبيػاؿ العلمػي كاإلعػبلـ اعبمػػاىَتم العػاَف اؼبتكامػل لبلتصػاؿ البصػرم ، فػأنتج تركيبػات بيئيػة فبلػوءة بصػور مػن

اػبمسػينات  يصػور ىػاميلتوف مظهػران جديػدان لنجمػة مػن قبمػات ىوليػود يف (ّٓ، ففػي )شػكل سينما ىوليػودك 
يف قالػػب مبلئكػػي جديػػػد وبمػػل كػػل مظػػػاىر اعبمػػاؿ ، موجػػدان عاؼبػػػان غريبػػان معػػاد تكوينػػػو مػػن صػػور فوتوغرافيػػػة 

، كقػػػػد كػػػػاف ىػػػػاميلتوف األكؿ الػػػػذم اسػػػػتخدـ التقنيػػػػة اغبديثػػػػة البتكػػػػار اسػػػػتوديو خػػػػاص للتصػػػػوير السػػػػنمائي 
كدؾبهػػا يف بعضػػها مػػع اغبفػػاظ علػػى )اغباسػػوب( يف إنتػػاج أعمالػػو ، حيػػث إمكانيػػة قطػػع األشػػكاؿ كإدخاؽبػػا 

الدقة العالية كالصفاء ، فتوصل بذلك إُف توليػف رقمػي للبيئػة اؼبعاصػرة دبػا سبثلػو مػن اسػتحداثات تكنولوجيػة ، 
مسػػتخدمان اؼبفػػردات البيئيػػة اؼبفككػػة للبػػوب اإلقبليػػزم ، كقػػدـ للمتلقػػي قػػراءات متعػػددة دبفػػردات مبتذلػػة تبلئػػم 

غاء القيم كسيادة العابر اؼبستهلك ، كذلػك لضػماف الرحبيػة كاسػتمرار االسػتهبلؾ ، العصر كاؼبوضة كتنبئ عن إل
ككػػاف يسػػتخدـ ىػػاملتوف األحػػداث السياسػػية كمػػدخل للتعبػػَت الفػػٍت ، فاؼبضػػموف عنػػده ذك قيمػػة كأنبيػػة تفػػوؽ 

 (  ـََُِ( ، عثماف )ـَُُِاغبسيٍت كآخركف)أنبية أسلوب األداء . 

 

 

 

 

 

ً

ً
غالَتم  مقتنيات تيتمم ، ّٖٔ × ْٓٗ، طباعة شاشة على كرؽ ،  ُٓٔٗ-ُْٔٗ ، داخلياالستديو ال،  ىاميلتوفريتشارد (ّٓشكل)

 http://www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-interior-p04250 لندف

http://www.tate.org.uk/art/images/work/P/P04/P04250_10.jpg
http://www.tate.org.uk/art/images/work/P/P04/P04250_10.jpg
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ً:للفنًالجماهيري أمثلةًًعربية

، فهنػػاؾ فػػن صبػػاىَتم عػػريب يعكػػس ثقافتنػػا  مػػاىَتم الغػػريب يعكػػس ثقافػػة صبػػاىَت الغػػربإذا كػػاف الفػػن اعب
كأنتجػوا أعمػاالن صباىَتيػة تناسػب اؼبتػذكؽ العػريب اعبماىَتم  الفن فلسفةب أثركاالعربية ، فبعض الفنانُت العرب ت

 .  كأمثلة عربية ؽبذه اؼبدرسةاألعماؿ  ىذه ، كقد اختارت الباحثة بعض كثقافتو 

 
 

تتغػػػٌت  كىػػػيأـ كلثػػػـو يصػػػور فيهػػػا الفنانػػػة ذات اعبمهػػػور العػػػريض  (ّٔ)شػػػكل الفنػػػاف أسػػػعد عػػػرايب ةلوحػػػ
 «اغبنػُت»عرضػت بعنػواف ، كلمات فبزكجة باللوف، ـبتلطػة بارتعاشػات الفرشػاة   ،بكلمات َف نسمعها من قبل

كىػػو لػػيس حنينػػان إُف اؼباضػػي بقػػدر مػػا ىػػو حنػػُت إُف رمػػوز النهضػػة الثقافيػػة خػػبلؿ النصػػف األكؿ مػػن القػػرف ، 
نيػان للعػػرب سبثػل إرثػػان ففهػػي ، كأـ كلثػػـو ىػي أحػػد ىػذه الرمػػوز الكبػَتة الػػيت نفتقػدىا يف عصػػرنا اغباضػر  العشػرين

هػي إرث فػٍت للعػاَف أصبػع ف فقد ذباكزت حػدكد مصػر لتسػكن يف قلػوب اؼببليػُت مػن احملػيط إُف اػبلػيج ، صبيعان 
، بينمػػا  شػػاـبة بكػل تفاصػػيلها كحركاهتػا كسػػكناهتا يف صػدارة اؼبشػػهد تقػفأسػعد عػػرايب  ، يصػػورىادكف مبالغػة 

كبػػػَت الػػػيت يغزؽبػػػا بالػػػذكريات كارتعاشػػػة الفرشػػػػاة يف لوحاتػػػو ذات اغبجػػػػم ال، يصػػػطف أفػػػراد الفرقػػػة مػػػن كرائهػػػا 
كضربات من اللوف بدت متفاكتة بُت النعومة كالقٌوة يف ؿباكلة حملاكاة ىذا الصػوت اآلسػر الػذم شػكل كجػداف 

، بػػػل أكسػػػب  ، كاؼبشػػػاىد اؼبباشػػػرة  يكتػػػف عػػػرايب بكػػػل ىػػػذه التفاصػػػيل الظػػػاىرةكَف ، اؼببليػػػُت عػػػ ر السػػػنوات

 سم ُٓٗ×  ٕٗأكريليك على قماش أـ كلثـو كوكب الشرؽ  ، أسعد عرايب (ّٔشكل)

arabi/thumbnails-http://www.ayyamgallery.com/artists/asaad 
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تتشػػكل كػػل ىػػذه العناصػػر علػػى خلفيػػة بػػدت ىادئػػة  ، خيالػػو كأحبلمػػو كتصػػوفو أيضػػان اؼبشػػهد شػػيئان مػػن ركحػػو ك 
، إال من بعض خربشات ىنا ككشطات ىناؾ معطيان اجملػاؿ كػامبلن ألـ كلثػـو كفرقتهػا تتحػرؾ عػ ر مسػاحة  سبامان 

 (ـََُِسلطاف )عن   .اللوحة كما تشاء

 

 

 

 

 

 

 

 

وضػػع ، زينػػت ب مكػػوف مػػن ؾبموعػػة مػػن علػػب اؼبناديػػل اػبشػػبية للفنػػاف أيبػػن يسػػرم (ّٕ)شػػكلالعملىػػذا 
يف  سػػانبت، الػيت كونػػت علػى مػػدل السػنُت ثقافػػة اجتماعيػة  اؼبلصػقات الدعائيػػة جملموعػة مػػن األفػبلـ الشػػهَتة

، فػاألفبلـ   ػب رة الكافيػة، كأعادت سرد قصصنا كزٌكدتنػا بػا ، أغنت ذباربنا يف اغبياة االنفتاح على عواَف أخرل
يسػتوحي ، فالعمػل  ةسػلوب حياتنػا الػراىن يف تلػك الفػًت كانت تعيػد تػدكير قصصػنا الشخصػية كحكاياتنػا ، كأ

 ـ فهػو ، لقػد تغلػب الفنػاف علػى اؼب مفردات اغبياة اليومية كعاَف األفبلـ الػيت أثػرت علػى الفنػاف يف مراحػل حياتػو
 ، يتجػاكز كظيفتهػا الشػكلية األكُف اد إنتاجها من جديػد ضػمن منطػق ؾبػازمعأ، ك لعلبة اؼبناديل ٍت الدارجييالتز 
 ، كليؤكػػد الفنػػاف لؤلفكػػار كاؼبفػػاىيم ةاقلػػن حبيػػث جعلهػػايػػزج هبػػا يف سػػياؽ أف جتماعيػػة اال تػػوثقافاسػػتطاع ب، ك 

، جعلػػوين  ، كبالوالػػدين إحسػػانان  ، غػػزؿ البنػػات ، اؼباضػػي اجملهػػوؿ )أىػػل الغػػراـ األفػػبلـ ىػػذه انتقػػى ةينػػمعفكػػرة 
،  كبعثهػػا إُف أقصػػى مػػدل يبكػػن أف تػػذىب إليػػو الفكػػرة ( ، ، الناصػػر صػػبلح الػػدين... اٍف ، إين راحلػػة ؾبرمػػان 

 سم للعلبة الواحدة(ٕ×ُّ×ِٔعلبة مناديل)  ََُـ ، مطبوعات على علب مناديل خشبية ،ََِٔ،  ؿباـر،  أيبن يسرم( ّٕشكل)

http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=510719&issueno=11063 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=510719&issueno=11063
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=510719&issueno=11063


335 
 

، يشػػػحن ذاكرتنػػػا باألمػػػاكن كاألحػػػداث  إضػػػافة إُف كػػػوف احملتػػػول الفػػػٍت يعتػػػ ر ـبزنػػػان كثائقيػػػان كتسػػػجيليان نفيسػػػان 
 ـ(ََِٗ، جريدة اغبياة ) ـ(ََِٗعن مشخص ) .اه، ما يعزز أنبية العمل الفٍت كغن كالذكريات اغبميمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾبموعتو اليت ربمل عنواف الذم يعد أحد أعماؿ ك  (ّٖ)شكليقدـ الدكتور أضبد ماطر يف ىذا العمل 
  (صفحات األشعة الطبية) ، حيث استخدـ مفردات من حياتو العملية X-Rays« األشعة السينية»

، اليت تزين  ماطر فكرتو من الشكل الفٍت للصفحات األكُف من الكتب القديبة ، كيستوحي كأساس للوحاتو
عبمجمة كجذع على  ىيكل عظمييف لوحتو  بدك، في باستخداـ اؼبوتيفات الذىبية كتشكيبلت اػبط العريب

ه اللوحة اليت ربمل اسم كقد صممت ىذ ، خلفية من األكراؽ اؼبستخدمة من الكتابات الدينية التقليدية
،  من صورة شعاعية ألصقت على كرقة تناثرت عليها بقع من الشام كعصَت الرماف« إضاءات طبسة كستة»

ألف  َِألف إُف  ُٓكزينت بأكراؽ نباتية بلوف الذىب كالفَتكز كالعن ر، كتبلغ القيمة اؼبقدرة ؽبذه اللوحة 
  ِّٖٔـ(العددََِٗالوسط )ـ( ، ََِٗمشخص )عن  دكالر.

 سم للوحة الواحدة.َُِ ×ُِٓ،  ََِٖ،  ٔكى  ٓإضاءات  ، أضبد ماطر( ّٖشكل)

vi-v-http://ahmedmater.com/ar/artwork/illuminations/dyptichs/illumination/ 

 

http://ahmedmater.com/ar/artwork/illuminations/dyptichs/illumination-v-vi/
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 للتشكيلي السعودم عبد "السلوؾ اؼبستعاد"ضمن ؾبموعة أعماؿ معرض ( ّٗ)شكلىذه اللوحة 
يف يستخدمها الناس كاليت قوالب الطباعة اؼبطاطية الصغَتة  فنافتجربة استعمل الىذه اليف  ، الناصر غاـر

فهو يعتقد بأف اإلنساف عندما يبتلك ختمان فإنو حتمان يبتلك سلطة من نوع  ، أختامهم كأعماؽبم اليومية
اؼبتضمنة غبركؼ عربية كعبلمات ترقيم كحركؼ  قوالبىذه الاآلالؼ من  الفنافكقد استخدـ  ، خاص
عما نشاىده يف   ةة رمزية مغاير أنبي هاكسبأكفق طرح تشكيلي جديد ، ، كخلفية أساسية لعملو الفٍت  اقبليزية

 إبداعية ال بطريقةرسائل هتكم كاضحة يف ىذا العمل  الفنافجسد كقد  ، كثَت من التجارب التشكيلية
ثَت يف اؼبشاىد مشاعر ـبتلطة من اإلحباط كاألَف غباؿ الوطن العريب ي ، فالعملخارجة عن اؼبألوؼ ك تقليدية 

فنية صادقة رسالة  ارية معركفة لشامبو األطفاؿ ، كجعلها ربملمستخدمان عبلمة ذب ، كأكضاعو السياسية
 ـ(ََُِعن مرزكؽ ) يف الزمن اغباِف. هبمـو اإلنساف كمؤثرة مثقلة

 سمََُ×َُٖـ ، طبلء على أختاـ مطاطية ،ََُِ،  ال دموع بعد اليـو،  عبد الناصر غاـر( ّٗلوحة )

500x250.jpg-web2-http://creativityheaven.files.wordpress.com/2011/02/obama 

 

http://creativityheaven.files.wordpress.com/2011/02/obama-web2-500x250.jpg
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مع الواقع االستهبلكي ، حُت يدخل إُف نسيج ( َْيف ىذا العمل )شكلالفناف باسم الشرقي  فاعليت
انتباىنا عبلمات التسعَت اؼبتداكلة يف حياتنا اليومية ، تلك العبلمات اليت زبتزؿ النقود كعبلمة داللية ذبارية 

داخل اعبهاز احملاسيب كعلى كافة أنواع  للتقايض كالتعايش بطريقة مشفرة أخذت شكبلن إليكًتكنيان مطبوعان 
 ا عبل شأهنا فهي يف النهاية أيضان ىيشيء ببل سعر ، فحىت األعماؿ الفنية مهم رية ، إذ الالسلع التجا

سلعة كمادة استثمار ، كقد حوؿ الشرقي ىذه العبلمات اؼبألوفة يف استعماالتنا اليومية إُف لوحات تشكيلية 
األبيض كاألسود كدرجات من  بنائية ىندسية تركيبية ، تستلهم ركح الريليف كالطباعة الغرافيكية ، مستخدمان 

الرمادم الشفيف يف ظبللو ، متأثران بتجارب بوؿ كلي كالدادائيُت كذبارب ماتيس األكُف خاصة عند ربولو 
للحركفية كالشرقيات متأثران باؼبشرؽ العريب ، كهبذا قدـ الفناف عمبلن يدين االستهبلؾ كاألسعار كالتسويق ذلك 

اعبزائرم م قاد الفناف إلنتاج ىذا العمل. عن وؼبة السوؽ ىو الذالضاغط الكوين الذم يتلخص يف ع
 ـ(ََِٕ)

تستخلص الباحثة من ىذا اؼببحث أف الفن اعبماىَتم نشأ مناىضان للتعبَتية التجريدية كؿباكالن إعادة الفن 
ضان بعض أىم ، كما ذكرت الباحثة أي قربان من اجملتمعأصبح الفن أكثر ف،  بأساليب فبيزة كـبتلفةإُف الواقع 

ؼبعرفة األكثر تأثَتان يف التعبَتية التجريدية ب الفن اعبماىَتم كذلك ؼبقارنة كأعماؽبم الرموز يف ىذا االذباه الفٍت
اؼبتلقي ، كترل الباحثة أف فلسفة الفن اعبماىَتم اؼبنفتحة على اعبمهور ؽبا تأثَت أك ر عليهم من التعبَتية 

 .الفنافالتجريدية اليت ركزت على ذات 

 سمَٓ×ََُٓ،  أكريلك ك طباعة سلك سكرين على قماش ، Barcoud "، باركود " باسم الشرقي( َْشكل)

14&type=1#!/photo.php?fbid=25http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2561002394561.2144371.15390982

92071411267&set=a.2561002394561.2144371.1539098214&type=3&theater 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2561002394561.2144371.1539098214&type=1#!/photo.php?fbid=2592071411267&set=a.2561002394561.2144371.1539098214&type=3&theater
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2561002394561.2144371.1539098214&type=1#!/photo.php?fbid=2592071411267&set=a.2561002394561.2144371.1539098214&type=3&theater
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 :الفنًوالمجتمع:ًالرابعًلمبحثًا

 العبلقة اؼبتبادلة بُت الفن كاجملتمع. 
 النظرية االجتماعية يف الفن 
 أنبية النقد الفٍت كمدخل للتذكؽ الفٍت. 
  األىداؼ االجتماعية للفن. 
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ً:عالقةًالمتبادلةًبينًالفنًوالمجتمعال (1

تكمن قيمة ىذا اؼببحث يف تناكلو ؼبسلمة البحث اليت ىي كجود عبلقة قوية بُت الفن كاجملتمع ، فهذه 
اجملتمع من خبلؿ اؼبقارنة بُت التعبَتية اؼبتلقي كمن مث الدراسة تسعى ؼبعرفة أم االذباىُت أكثر تأثَتان يف 

فلسفي ، حيث اىتمت التعبَتية التجريدية التجريدية كالفن اعبماىَتم اللذين اختلفا سبامان يف توجههما ال
بذات الفناف كمشاعره الداخلية ، بينما عاد الفن اعبماىَتم إُف الواقع ـباطبان اعبماىَت بلغة بسيطة يبكنو 

 .فهمها

كالفناف يف الفن اعبماىَتم استخدـ كل ما ىو مألوؼ يف اغبياة اليومية ، كترل الباحثة أف ىذه الطريقة 
فرد من ـ( ََُِكما ذكرت خليل )الفناف  شأهنا أف ذبعل الفن أكثر قبوالن لدل اجملتمع ، فيف التعبَت من 

 عن اغبياة بكل أبعادىا ع ري الذماجملتمع يتأثر بو كيؤثر فيو دبا لديو من قدرة تعبَتية تظهر من خبلؿ فنو 
األلواف كبلغة فنية يشًتؾ حوؽبا من خبلؿ كسائطو من اػبامات ك يع ر عن البيئة كاجملتمع بأحبلمو كطموحاتو ك 

 دين كنقاد.أفراد اجملتمع من مبدعُت كمشاى

ألفكاره كمع ران  لبيان الحتياجات اجملتمع ، حامبلـ( يستمد قيمتو من كونو مََِِكالفن عند العطار )
 باألعماؿ الفنية كالنشاط اإلبداعي ، كقد اتفق -أك يبكن ذبسيمو-عن كجدانو ، كىو مطلب ركحي ؾبسم 

الباحثوف على اختبلفهم على أف الفن احتياج ركحي إنساين ، ضركرم للتقدـ كاالستمرار كأف الناس صبيعهم 
ينتهجوف مسلكان صباليان ينقسموف فيو بُت مبدعُت كمتذكقُت ، "كاإلنساف يبدع الفن كما يبدع العلم 

يا" للتعرؼ على العاَف ك إدراكو ك كاألخبلؽ كالنظم السياسية كاالقتصادية ، كاألدكات اغبضارية كالتكنولوج
السيطرة عليو فهو ضركرة اجتماعية سبكنو من التكيف مع البيئة ، كيعرفو علماء النفس بأنو "حالة متميزة من 
النشاط اإلنساين يًتتب عليها إنتاج جديد أصيل كطريف ، يناسب عملية التكيف مع البيئة كالثقافة كاجملتمع 

 ُٔ،صُٕٓ-ُٔٓ.ص

صالة كالطرافة كلها مواصفات ربققت يف أعماؿ التعبَتية التجريدية بفضل ما فيها من صدؽ اعبدة كاأل
لكن ىل حققت ىذه األعماؿ تكيفان مع البيئة كالثقافة كاجملتمع؟ ، ترل الباحثة أف ىذا أمر نسيب كتلقائية ، ك 

تعكس ثقافة ؾبتمعاهتم ،  كىبتلف من فناف آلخر ، فقد سبكن بعض التعبَتيُت التجريديُت من تقدًن أعماؿ 
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ـ( "ليس اجملموع العددم البسيط لسكاف ََِِىنا ىو الذم ذكره العطار ) باجملتمع الذم نعنيو ، كاؼبعٌت
تطويرىا ىؤالء اجملموعة من البشر" كتتخذ ظبات و ثقافة معينة يسهم يف إقامتها ك ؾبموعة من األرض ك إمبا ى

خاصة هبا سبيزىا عن غَتىا من اجملتمعات األخرل ، كقوامها "اللغة كالدين كالعادات كالتقاليد كالًتاث 
   ُٔكمظاىر اغبياة اؼبادية كطريقة اغبياة ، باإلضافة إُف تأثَتات البيئة اعبغرافية كالقيم اػبلقية"ص

كإظهار ذلك يف أعماؽبم  اجملتمعقافة ثالتكيف مع البيئة ك يُت التجريديُت قبحوا يف كإذا كاف بعض التعبَت 
ـ( ُٕٗٗفلسفة الفن اعبماىَتم ، فهو كما ذكر البهنسي ) أساس، فإف ربقيق ىذا االرتباط باجملتمع ىو 

 كما ىي.يتجاكز العامل الذايت كاالحساس اػباص كيتجو كبو اجملتمع كاغبياة  

الدكر أف ـ( ََُِلية قديبة ، ذكرت خليل )عبلقة أز  قبد أهنا عبلقة بُت الفن كاجملتمعالإذا تتبعنا ك 
االجتماعي للفنوف بدأ ببداية اعبماعات كاستمر إُف اآلف مع اختبلؼ مساحتو يف خدمة اجملتمع الذم يتغَت 

ؿ الفنية ال تنشأ من من آف آلخر ، فوجود الفن يرتبط بالظركؼ االجتماعية كيتطور كفقا لقوانينو ، كاألشكا
كعي الفناف كحده بل ىي تع ر عن كجهة نظر اجملتمع لتأثر كل منهما باآلخر ، فاجملتمع بكافة مؤسساتو 

 ر يف الفناف كيتأثر بو أيضان.يؤث

، فاجملتمع الذم صوره الفن كالناحية االقتصادية تعد أحد النواحي اؽبامة اليت تؤثر يف اجملتمع كمن مث الفن 
ذكر البلشي كيرل ماركس كما ، تأثر بوسائل الدعاية كاإلعبلف ىو ؾبتمع االستهبلؾ اؼبمثبلن اعبماىَتم 

أف الناحية االقتصادية ىي اؼبؤثر الوحيد على شكل الفن كاألعماؿ الفنية كأنبل صبيع النظم  ـ(ََِٔ)
َتـك ستولنتـز ىذه النظرية اؼباركسية فالفن عنده يتأثر بعوامل كاؼبتغَتات االجتماعية األخرل ، بينما نقد ج

أخرل يف اجملتمع غَت الناحية االقتصادية كاألفكار األخبلقية للعصر كنظرتو الكاملة إُف العاَف كاغبياة ، 
كمستول الثقافة كالذكؽ كاؼبعتقدات ، مث أضاؼ اؼباركسيوف أنفسهم أسبابان أخرل مؤثرة على الفن مثل 

ف الفناف من الصراع الطبقي ، ككذلك أضافوا اؼبضموف االجتماعي الذم ينعكس يف العمل الفٍت نفسو موق
، كتقـو فلسفة الفن عند ماركس على أف الفن ليس خاصان بالفناف بل ال بد أف يعاًف موضوعات اجملتمع 

اع الطبقات ، ك هبذا يؤكد بصورة إهبابية كيرسخ القيم كاؼببادئ اػباصة باغبياة االجتماعية كيشارؾ يف صر 
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"العملية التبادلية بُت الفن كاجملتمع ، فالفن يستمد أفكاره كمقوماتو من توجيهات اغبياة الفكر اؼباركسي على 
 ِِ،ِّ، مث يقـو بصقل ىذه اغبياة كإعادة تشكيلها باألساليب الفنية لتؤثر ثانية على اجملتمع ".ص

الدراسة لزيادة فعاليتو من خبلؿ التعرؼ على االذباه األكثر تأثَتان ، كتسعى ىذه فالفن أداة ثقافية فاعلة 
كما ذكر ؾبتمع ما   ثقافة حل مشكبلت اجملتمع كتثقيفو ، ك  يفالفن سهم ييبكن أف حيث ، يف اؼبتلقي 

ارنة إف تقدمان أك زبلفان باؼبقيف ذلك اجملتمع  تعٍت مظاىر اغبياة اإلنسانية اؼبادية كالركحية ـ(ََِِالعطار )
 –تذكؽ دبا فيها من إبداع فٍت ك –راءات على ىذا تكوف ثقافة شعب ما ىي ؾبموع اإلجك بالثقافات األخرل 

مادية   تساعدىم على التكييف مع البيئة اليت يتخذىا أفراد ىذا الشعب ليقوموا اعوجاج اغبياة بابتكار أدكات
داخلية كعبلقة الشيء ببعضو كليست خارجية  عبلقة الثقافة بالفن عبلقة كهبذا قبد أف  ، ركحيةكانت أك 

كعبلقة شيء بآخر ، كثقافة اجملتمع ىي أسلوبو كطريقة حياتو دبا تضمو من فنوف كعلـو كعقائد كتقاليد كلغة 
يف خصوصية اؼبكاف كطبيعتو اليت يتميز هبا عن البيئات  كدين كتاريخ متمثبلن يف الًتاث كجغرافيا متمثلةن 

ماء األنثركبولوجيا من التعرؼ على ظبات ثقافات اجملتمعات القديبة اليت َف تعرؼ األخرل ، كقد سبكن عل
 ىنية كاؼبعتقدات الدينية.الكتابة من خبلؿ رسومها ، كما استنبطوا طريقة التفكَت كالقدرات الذ

حبياة  الشاىد على العصر ، حيث ارتبط لفن القدًن كاف يلعب دكراأف ـ( ُّٖٗذكر الشريف )كقد 
، حىت أنو يتعذر فصلو عن اؼبعتقدات كعن التطور يف الفكر كالعلـو كالفلسفة  كثيقان  معات القديبة ارتباطان اجملت

االجتماعية كاالقتصادية ، ككاف للفناف أنبيتو فهو اؼبنتج لبضائع ىامة  لفيتوكخ، كعن تصورات اجملتمع 
لو كلوحاتو ، ككاف الفن ملتصقا دبظاىر للطبقة اغباكمة كالناس كىو اؼبع ر عن حاجاهتم كرغباهتم يف أعما

اغبياة اليومية كيبتلك لغة تشكيلية قادرة على تقدًن جوانب اغبياة اؼبختلفة ، كما كاف كسيلة يصطنعها القادة 
كاغبكاـ إلقناع الناس كالسيطرة عليهم ، كباإلضافة لذلك كاف الفن يقدـ تطلعات العصر إُف اؼبستقبل حيث 

اؼبؤثر كاؼبغَت للواقع من حيث األفكار اليت ربملها فهو شاىد على العصر كمؤثر فيو  أف األعماؿ تلعب دكر
 على العصور البلحقة فنيان. كوبمل رسالة مستقبلية مؤثرة

كرس نفسو ػبدمة اغبياة األخركية العتقادىم بالبعث بعد الذم  الفن الفرعوين كنذكر على سبيل اؼبثاؿ  
البالغ بالدفن كربنيط اعبثث ، كتزكيد اؼبقابر بالتماثيل للمتوىف ، بينما قبد  اؼبوت ، كىذا ما يفسر اىتمامهم 
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ـ( "َف يستهدؼ احملاكاة ُٖٗٗعن غَته من الفنوف ، فهو كما ذكر األلفي ) قد سبيزالفن اإلسبلمي أف 
الركماين مث يف عصر النهضة يف أكركبا ، الختبلؼ أساسي يف اؽبدؼ ة اليت نراىا يف الفن اإلغريقي ك اغبرفي

  ُٖكالغاية االجتماعية من الفن". ص

بابتعاده عن ه )بدكف( أف الفن اإلسبلمي ربرر فالفن اإلسبلمي تأثر مجوىر العقيدة اإلسبلمية ، ذكر عبد
التوازف بُت الركحانيات  ؿبققان التجسيم كاذباىو كبو التجريد ، كعمل الفناف اؼبسلم من خبلؿ العقيدة 

، كىكذا كاف اإلسبلـ ؿبرران للفن ليسمو باإلنساف بتحقيق  ، كتعامل مع الكائنات كطبيعة األشياء كاؼباديات
 .سبلمي للوجود لبناء حضارة صبالية، كيعمل من خبلؿ التصور اإل إنسانيتو

ليت قاـ عليها الفن اإلسبلمي قد ال يدركها هبذا كاف الفن اإلسبلمي بداية التجريد ، كرغم أف اؼبعايَت اك 
بعض فناين الغرب  حيث تأثر،  حظيت بتقدير عاؼبيغَت اؼبسلمُت إال أف القيم التشكيلية اإلسبلمية 

اغبركة الوحشية ،  زعيمالفناف ىنرم ماتيس  مثل،  ناء رحبلهتم إُف ببلد اؼبسلمُتبثقافات اجملتمع الشرقي أث
 باألزياءزار اعبزائر كشاىد فنوهنا اؼبختلفة كأعجب ىنرم ماتيس قد  ىػ( أفُُِْفضل ) فقد ذكر

الشرقي يف الوحدات الزخرفية اؼبسطحة ، اإلسبلمي ىذا األثر  كقد ظهركغَت ذلك .  الشرقية فركشاتاؼبك 
 .النقيةؤللواف الفاقعة ل وامكيف اػبلفيات اؼبوردة ، كيف استخد

التسطيح يف حدكد البعدين ، كاستعماؿ اػبط استعماالن موسيقيان ، ك التجديد ب كامتازت لوحات ماتيس
نية كبذلك جدد يأف وباكي الواقع ، كازبذ الفن عنده مهمة تزي الراحة لئلنساف كليس مهمان هبلب اؼبتعة ك 

ألكركيب العبلقة بُت اؼبفاىيم الغربية كالشرقية لدكر الفن كبُت اؼبفهـو اغبديث كأصبح للزخرفة مكانتها يف الفن ا
 ـ(ُّٖٗالشريف ) )بدكف(األلفي عن  لفنوف كفق اؼبفاىيم األكركبية.رغم أهنا كانت ال تعد من ا

( أف )بدكفكيف عصر النهضة بدأ الفن يتحرر شيئان فشيئان من سلطة اغبكاـ كرجاؿ الدين ، ذكر األلفي 
أدخلوا إُف جانب اؼبوضوعات  أعماؿ الفنانُت يف ذلك العصر سبيزت بالرؤية اؼبتحررة إُف الطبيعة ، حيث

الدينية موضوعات جديدة من اؼبناظر الطبيعية كمشاىد اغبياة اليومية كهبذا أصبح العاَف كلو ، ال اعبانب 
 لديٍت فقط ىو ؾباؿ الفناف.ا
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ـ( أف الفناف يف مرحلة التحرر اليت ارتبطت بالثورة ال رجوازية كامتدت لنهاية القرف ُّٖٗكذكر الشريف )
عشر سبرد على قيم معينة كانت سائدة ، كأصبح قادران على رسم اؼبواضيع حبرية بعيدان عن رعاية التاسع 

الكنيسة أك اؼبلوؾ ، ككقع لوحتو باظبو ، كربوؿ إُف رسم نفسو ك أبناء الطبقة الفقَتة ، كما عمق حبثو ذباه 
تبطانا نفسيان لو جوانبو الفكرية اؽبامة النفس البشرية ، كسعى ليدخل إُف العواَف الذاتية لئلنساف ليقدـ لنا اس

فنية ، أك عن قيم  طليعية، باحثان عن أىداؼ جديدة للفن ، فنجد الفناف يف بعض اغباالت مدافعان عن قيم 
اجتماعية كسياسية ، فالفناف يف ىذه اؼبرحلة عكس لنا كاقع ؾبتمعو ، كقدـ ذباربو ؽبذا اجملتمع فلم يفهمو ، 

  اؼبباشر كزادت من عزلتو .فحرية التعبَت اليت توصل إليها أبعدتو عن التأثَت

قرف التاسع عشر مرتبطان ـ( كاف يف أكاخر الََِٕإف التطور اغباسم يف التصوير كما ذكر عطية )
بأعماؿ التأثَتيُت ، أمثاؿ مانيو كدهبا كغَتىم ، حيث زبلى الفنانوف عن مهمة إقناع اؼبشاىد بصورة للحقيقة 
اؼبدركة إُف التعبَت عن اغبقيقة الباطنة للعقل كاؼبخيلة كاغبواس ، حقيقة ذاتية مستقلة أكثر صدقان كحداثة 

 حوؿ االجتماعي يف تلك الفًتة.الذم يعكس نوعان من الت كارتباطان حبياة اؼبدينة ، األمر

ـ( أصبح حريصان على انتشار فنو كازدياد ُّٖٗأما يف العصر الراىن فإف الفناف كما ذكر الشريف )
تأثَته ، ؿباكالن أف يربط بُت اللغة اؼبتطورة كالواقع ، مستفيدان من تقنيات عصره اؽبائلة كاكتشافاتو اؼبذىلة ، 

الوقت حاكؿ أف يربط ىذا التطور دبفاىيم العدالة اليت ينشدىا اجملتمع ، كذلك من خبلؿ ذبديد كيف ذات 
االذباىات الفنية يف بداية القرف العشرين كخضع فن عصرم ، كىكذا نشأت اؼبدارس ك  اللغة الفنية لتقدًن

 .ة كدخل يف ذبديد متسارعالفن المتحانات عديد

أف الرسالة التكيفية للفن قد اختفت قبد ـ( ََِِر العطار )كتعقدىا كما ذككمع تطور الثقافة 
كضعفت العبلقة بُت الشكل كالوظيفة ، خاصة يف النصف الثاين من القرف العشرين بعد هناية اغبرب العاؼبية 

، مث ظهرت  كاجملتمع ليس إُف البيئةأصبح الفناف ينظر يف أعماقو ك ول الفن للفن ك الثانية حيث ظهرت دع
 .كمنها التعبَتية التجريديةاؼبرتبطة بنظريات التحليل النفسي شكل الناصبة عن البلكعي ك وف البلفن

، كلنأخذ  اغبديث كاؼبعاصر يف تطوير اجملتمعال يبكن إنكاره  لو دكره الذمأف الفناف كمع ذلك فإننا قبد 
ـ( أف بيكاسو يبثل الرؤية اعبديدة لدكر الفن يف تطوير ُّٖٗبيكاسو على سبيل اؼبثاؿ ، ذكر الشريف )
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اجملتمع ، حيث سبكن من إعادة صياغة لوحاتو كربطها دبشاكل اإلنساف اؼبعاصر ، ككظف ذلك كلو ليلعب 
تمع ، كالفناف اؼبعاصر عمومان أصبح أكثر قدرة دكران طليعيان كثوريان ، كبذلك أصبح قادران على التأثَت يف اجمل

على التأثَت من أم فناف آخر يف العصور اؼباضية ، فهو يبدؿ الذكؽ كما امتد أثره إُف اؼبنتجات الصناعية 
اليومية ، حيث أف التجارب الفنية أصبحت تتجو كبو صياغة ترتبط باجملتمع اؼبعاصر ، فبا هبعل الفن سبلحان 

ب قوة صباىَتية ، كما تكونت البيانات اؼبختلفة للمدارس الفنية كتبلورت أىدافها كمفاىيمها خطَتان إذا اكتس
 عى إُف بثها عبمهور كاسع. الفنية كالفكرية كاالجتماعية كاليت تس

ىذه اؼبدارس كاالذباىات كانت مقبولة يف سياؽ الظركؼ اليت كلدت فيها يف الغرب ، كعندما حاكؿ 
هذه اللغة اؼبأخوذة عن فنقلها إُف ؾبتمعو َف ذبد ؽبا قبوال إال عند صفوة اؼبتخصصُت ،  الفناف العريب اؼبسلم

الغرب مازالت بعيدة التأثَت يف الواقع العريب ، فبا أدل إُف ظهور فجوة بُت الفناف كاؼبتلقي الختبلؼ الثقافة 
 يف تلك اجملتمعات عن ؾبتمعاتنا العربية.

الفكرة بقولو "ال يبكن استعارة فنوف ثقافة أخرل كإقحامها على ثقافة ـ( ىذه ََِِيؤكد العطار )ك 
 ُٓٓتنشأ التعقيدات"صان يف جسم غريب سرعاف ما يلفظو ك معينة ، كإال نكوف كمن يزرع عضو 

فثقافة الغرب زبتلف عن ثقافة الشرؽ ، كما أف فنوف الشرؽ أيضان زبتلف فيما بينها تبعان الختبلؼ 
، فالفناف يعكس ثقافة ؾبتمعو يستمد قيمو من قيم  ـبتلفةا تتميز بو كل بيئة من فبيزات الثقافات احمللية كؼب

أف البيئة ـ( ََِِالعطار ) ذكراجملتمع كوبمل أفكاره كيأخذ منو طرؽ التشكيل ككسائل التعبَت ، 
 ،كحضارة  من حيث ىي تراث كتاريخ االجتماعية كاعبغرافية كالثقافية تشكل جذكر كدكافع اإلنتاج الفٍت

 ككشكل ثقايف للجماعة.احمللي كسمة ضركرية للفن  لطرازاألمر الذم يؤكد ا

، إال أف  افالفن صبهورتفًتض الباحثة أف تبٍت ثقافة اعبماعة كفيل بتعزيز التواصل معها كتوسيع قاعدة ك 
السياقات التارىبية كالظركؼ االجتماعية ، فنجده  لغة الفن تفاكتت بُت الذاتية كاؼبوضوعية حبسب ما تقتضيو

، يدخل يف أعماؽ النفس اإلنسانية كيتناكؿ خفاياىا ،  كما يف التعبَتية التجريدية  أحيانان غارقان يف الذاتية
يبحث عن لغة تفاعلية كرموز مألوفة ذات صلة مباشرة كما يف الفن اعبماىَتم كأحيانان يكوف أكثر موضوعية  

الجتماعي ، كيف كل األحواؿ فإف للفناف دكره االجتماعي الذم ال يبكن إنكاره ، إال أنو يتفاكت بالواقع ا
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حبسب اللغة اليت اختارىا الفناف لنفسو ، فهي إما أف تكوف غامضة معزكلة كإما أف تكوف أكثر بساطة كقربان 
 من اعبمهور. 

ـ( لغة تعبَتية تع ر عن تقبل الفناف ََِٖكلغة الفناف يف عصر اغبداثة كما بعدىا ىي كما ذكرت أضبد )
للتغَت االجتماعي يف عصره ، كىي لغة تواصل ثقايف كاجتماعي بُت الفناف كفئات اجملتمع كتراثهم اغبضارم 
كما وبيط هبم من غزك ثقايف ع ر كسائل اإلعبلـ داخل اجملتمع ، كما يبث من قيم كمبادئ متنوعة يصعب 

سهل التعبَت عنها تشكيليان ، كيف العصر اغبديث أصبح فئة من الفنانُت يصوغوف التعبَت عنها لغويان بينما ي
كيبتكركف لغتهم اػباصة اليت يع ركف فيها عن أنفسهم فقط ، دكف اىتماـ دبا حوؽبم فجاءت أعماؽبم منعزلة 

 االجتماعي.خالية من الشكل كاؼبضموف 

 بلثة أسباب :ـ( أف عزلة الفن التشكيلي تكمن يف ثُّٖٗكيرل الشريف )

: إف الفن ال يؤثر يف الواقع نتيجة الستخدامو لصيغ معينة من التعبَت ترتبط  طبيعةًالفنًالتشكيليأكالن : 
بنخبة من اؼبتذكقُت ، ككاف من اؼبمكن أف يبارس الفن دكران غَت مباشر لو كانت ىذه النخبة تعمل على 

ة ؿبدكدة كمعزكلة ، كبذلك ال يبارس الفن أم تأثَت اؼبتذكق الفئة عكس تذكقها على اعبمهور ، إال أف ىذه
 اجتماعي أك سياسي سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة.

: إف الصيغ التعبَتية اؼبستخدمة كاؼبأخوذة عن الغرب زادت من عزلة  تطورًالتعبيرًالفنيًالمعاصرثانيان : 
ئل التعبَت اعبماىَتية دبحاكلة التأثَت على الفن ، كقسمت الفنوف إُف فنوف لببة كفنوف صباىَت ، كقامت كسا

اعبماىَت كتطوير ثقافتها ككعيها ، كتركت للفن التشكيلي دكر التعبَت الفٍت كالفردم ، فأصبح فنان لببويان 
معزكالن كسيلتو التعبَتية كىي اللوحة ؿبدكدة التأثَت كصبهوره ؿبدد كمكاف عرضو اؼبتحف أك صالة العرض 

 معزكلة عن صبهرة الناس.اؼبغلقة اليت تبدك 

: إف الظركؼ اليت يبر هبا العاَف العريب حالت دكف قياـ الفن بدكره يف اجملتمع ظروفًالواقعًالعربيثالثان : 
، نتيجة للتخلف االجتماعي كاالقتصادم ، كما أف أشكاؿ التعبَت اؼبستخدمة ارتبطت بقلة من اؼبتذكقُت ، 

 عن التأثَت يف الواقع . عزلة جعلتو بعيدان كهبذا أصبح الفن التشكيلي العريب يف 
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ً:النظريةًاالجتماعيةًفيًالفن (2

ـ( " ىو ؾبموعة من العناصر االجتماعية اؼبختلفة تتفاعل عند الفناف فيبدع ََِْالفن عند الصديق )
كيع ر عن تيارات زمانو كظركفو كانفعاالتو دبا حولو من أمور " كيًتجم أحاسيس اجملتمع كيبارس النقد كحرية 

   ُْٕزاتو.صالرأم كالتوجيو التنويرم لينبو اجملتمع كلَتتقي دبميزاتو كوبذر ذباك 

ـ( موضوعان لدراسات "كأحباث تدكر حوؿ ُْٗٗلقد أصبحت أنبية الفن يف اجملتمع كما ذكر عوض )
الوظيفة الك رل اليت يلعبها الفن يف تأسيس اجملتمعات ، فنشأ بذلك علم جديد يعرؼ بعلم االجتماع 

تمع ، كبأف التجربة " ينادم بعدـ فصل اإلبداع الفٍت عن اجملSociologie Esthetiqueاعبماِف "
  ٗٗالذاتية تبقى ال قيمة ؽبا إذا نظر إليها دبنأل عن حياة اجملتمع".ص

كيتطور كفقان لقوانينو ، كيؤكد  جملتمعرتبط دائمان بظركؼ ام ـ( ُٔٗٗ) ـ(ََِٕفالفن كما ذكر عطية )
كىي زبضع  وبددىا اجملتمع ذباه العاَف تعبَت عن نظرة مبا ىيإالتاريخ االجتماعي للفن أف األشكاؿ الفنية 

 Hippolyteنظرية إيبوليت تُت كيؤكد ذلك مرتبطة بالعصور اليت نشأت فيها ،  ألسس اجتماعية
Tain  فسر ظاىرة اؼبدارس الفنية بأهنا ي كىو يوغبكم علكاالذم اتبع منهجان علميان يف مبلحظة الفن كتفسَته

يرل أف العبقرية الفنية ىي ؿبصلة قول ك ،  ر ، كاغبالة العامة للتفكَتانعكاس لنظم اجتماعية ، كلعادات العص
ثبلث أنبها "الوسط" كيقصد بو تأثَت األشكاؿ كاؼبذاىب ، أك البيئة النباتية كاعبيولوجية كاغبيوانية ، كتوصل 

 تُت إُف عوامل أساسية ربدد خصائص األعماؿ الفنية ىي: 

التصوير فاليت تؤثر يف العادات كالفنوف ، االستعدادات الطبيعية اؼبوركثة  مثل يفتتالسبللة: ك  (ُ
كانت معظمها ذبسد حب التمتع دبلذات اغبياة ك عن األحزاف ،  مموضوعاهتت دابتعاؽبولندم مثبلن 

 األعياد.الوجوه النضرة كمناظر اغبفبلت ك  يف كذلك يظهر بوضوح
 ذا، كىكانعكاسها على األعماؿ الفنية ة كالثقافية االقتصاديالبيئة : ىي اغبقيقة اعبغرافية ك  (ِ

يفسر سبب سبيز أعماؿ مصورم فلورنسا بالرشاقة اغبركية كالدقة نظران لطبيعة اعبو اعباؼ كالسماء 
 الصافية يف إقليم توسكانيا.

حاضره يؤثر ك  هسية ، فماضي الفن يؤثر يف حاضر العصر : يتمثل يف الرابطة التارىبية السيا (ّ
 بلو .على مستق
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على أف  تؤكد ـ( ََِْذكرت اعبابرم )كما  –فيكو ، ككونت  -النزعة االجتماعية عند كل من ك 
الفن ىبضع للتطور التارىبي للمجتمعات البشرية أم أنو يصدر عن اجملتمع كهبب البحث عنو يف أشكاؿ "

العمليات الثقافية اؼبختلفة برباط مبا ىو تربة ترتبط فيها إاجملتمع اجملتمعات اؼبختلفة خبلؿ تطورىا التارىبي ف
 َٓكثيق فالصرح الثقايف إمبا ىو صرح اجتماعي"ص

عن أحاسيسو كعن تصوراتو للعاَف ك ك  مشاعرهف الفناف عندما يع ر عن أفكاره ك إـ( ُْٗٗعوض )يرل 
رهتم مصاغبهم كإراداهتم كنظاعي ، فهو ينقل مشاعر اآلخرين ك كعيو إمبا ينقل بذلك جزءان من الوعي االجتم

إُف الطبيعة كاجملتمع ، فالتعبَت يف الفن عن السيكولوجيا االجتماعية يدحض اؼببالغة يف دكر التعبَت الذايت 
 عاالت َف يعانوا منهاللفناف يف الفن ، لذا قبد كثَتان من الفنانُت ع ركا عن مشاعر كأحاسيس كميوؿ كانف

كذكر  ، ويتونخببيتباىى ك الفن الذم يتجاىل اغباجات اعبماىَتية  من شأف أرنست فيشر قلل  كقدشخصيان 
 ُتالفنان انسحابكبقدر  اىة اليت تنتجها صناعة التسلياتإُف فيض التف طريقليفتح ال أف مثل ىذا الفن

يف الفن صحاب النظرة االجتماعية أما أ . تافوشركف على اعبمهور من نتاجهم الكالكتاب من اجملتمع ، ين
يركف أف التصوير َف يوجد جملرد التزيُت بل ىو سبلح ضد كف على ضركرة االلتزاـ يف الفن ك يؤكددكف ك جافهم 
، كيف اؼبقابل قبد أف أصحاب االذباه الفردم كدعاة مذىب الفن للفن يولوف أنبية   ان كدفاع ان ىجوم العدك

ك رل للحرية الفردية للفناف أثناء عملو ، كيرفضوف تدخل اجملتمع يف العمل الفٍت كما يرفضوف األسس 
منعزالن عن  االجتماعية اليت تقيم على أساسها اآلثار الفنية ، كحجتهم يف ذلك أف الفناف عندما يبدع يكوف

اجملتمع ، كما أف الفناف يف العصر اغبديث َف يكسب اعًتافان من اجملتمع بكيانو من حيث ىو فناف إال 
يف  بانعزالو عنو ، لكن الواقع خبلؼ ذلك حيث أصبح الفناف اآلف يبارس عملو بتلقائية زادتو ارتباطان باجملتمع

 كثَت من األحياف.

إال )كاليت منها الفن اعبماىَتم( ف ظبة كاضحة يف فنوف ما بعد اغبداثة كمع أف االنفتاح على اجملتمع كا
اف يأخذ الفنوف مجدية شديدة ـ( أف أفبلطوف كََِٕذكر زكريا )فقد  حديثان  أف ىذا االىتماـ باجملتمع ليس

لعقيدة اؼبوسيقى ارتباطان كثيقان باماعية كبَتة ، حيث ارتبط األدب ك كانت الفنوف يف عصره ذات قوة اجتك ، 
كالتعليم ، إذ كاف الشعراء مصادر ىامة لئليباف األخبلقي كالديٍت ، ىذا األثر الكبَت للفنوف كاعتقاد أفبلطوف 
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أف أثرىا سيء يف الغالب جعلو يتخذ تدابَت صارمة ضد الفنانُت ، اللذين كاف نشاطهم يف نظره ضرب من 
، كهبذا ضيق أفبلطوف مدل اغبرية اعبمالية كالفنية اعبنوف ال ينبغي عرضو على اعبمهور حىت يقره اؼبسؤكلوف 

 فضحيث ر تولستوم اختلف عن أفبلطوف  كقبد أف ، للفنانُت كخسارة بالغة ، األمر الذم شكل ضرران 
كاف ينظر إُف الفن يف إطاره االجتماعي ، ، كلكنو أيضان  ظاـ ال أخبلقي كال عقلي لرقابة اليت كصفها بأهنا نا

، كىو بذلك يعد الفن أداة لئلصبلح االجتماعي  اإلدراؾ الديٍتفأعظم فن عنده ذلك الذم يعكس 
كاألخبلقي ، فكاف ال يسمح إال بنوعُت من االنفعاالت نبا انفعاالت اؼبسيحية كاؼبشاعر البسيطة للحياة 

ذا الفن دكف حاجة للتدرب كدكف مساعدة النقد الفٍت ، ككاف يرل اؼبعتادة حىت يبكن للجميع أف يتذكؽ ى
تولستوم أف التأثَت األخبلقي كالديٍت للفن ىو مقياس جودتو ، كىذا ربيز يتجاىل القيمة اعبمالية كيبالغ يف 
التأثَت األخبلقي للفن ، فمجرد التعرض النفعاالت معينة ال يضمن أف تصبح ىذه االنفعاالت ىي احملرؾ 

سلوؾ اإلنساين ، كىذه اؼببالغة يف تقدير قوة الفن إمبا نبعت من ذباىلو للعوامل األخرل السياسية لل
 .االقتصادية كالعنصرية كالدينيةك 

دث بصورة أف ذلك وبـ( ََِْذكر الصديق ) يها كقدلرقابة علاالعتقاد بقوة تأثَت الفنوف يدفع لك 
ة االجتماعية أساسان ، كتظهر يف ردكد األفعاؿ حياؿ اإلنتاج تلقائية من قبل اجملتمع لكوف الفن يتمتع بالصف

الفٍت  كاليت تتلخص يف اإلعجاب أك النفور ، يف الشهرة أك النسياف ، أم يف اعبزاء اعبمعي كحكم الناس 
بالرضا أك الرفض ، كىذا ال يعٍت إلغاء شخصية الفناف بل ىي موجودة كؿبًتمة ، لكنها ليست مطلقة اغبرية 

رية الفنية ليست ىي الفوضى كالشذكذ بل ىي احًتاـ قوانُت اجملتمع كإرادتو العامة حبيث أف الفناف ، فاغب
مهما ربرر يف إبداعاتو فهو مازاؿ كارثان لصفات قومو ، كهبذا يصبح الفناف فبثبلن للعقل اعبمعي  يف الفن كىو 

، فتتمثل يف أعمالو ركح اجملتمع  يستميل هبا أحاسيس الناسجتمع يف فنو ، يع ر عن أحاسيسو ك صدل للم
  حاسيس الركحية كالفكرية. الفنية كيصطبغ إنتاجو بصبغة اجتماعية فيها اؼبثل العليا كتقوية األ

ينبغي أال تقلل من قيمة الفرد ، فالفرد ىو ـ( ُْٗٗعوض )كما ذكر النظرة االجتماعية للفن  كىذه 
 ينسلخ عن ؾبتمعو ، بل ىو فرد اجتماعي مشبع بركح الذم يبدأ العمل الفٍت كينفذه لكنو أثناء ذلك ال

اعبماعة ، فمنها ينبع إؽبامو الفٍت الذم يعمل على إشباع حاجات الوسط االجتماعي الذم ينتمي إليو ، 
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الفناف ينشئ فنو لنفسو إال أف فكرة التخليد كالتقدير ؽبذا الفن إمبا تتم عن طريق اجملتمع الذم يعطي إنتاجو ك 
ياؿ قادمة بع االجتماعي ، فالفناف ال ينتج لزمانو كمكانو فحسب ، كإمبا يوجو إبداعو إُف أجالفٍت الطا

ينبغي أال تتجاىل النظرة االجتماعية ضرر مؤسسات اإلنساف على حرية الفناف ، ف ، كؾبتمعات مستقبلية
من ذاتو إُف  فلقد عاىن الفن طواؿ تارىبو من عدـ امتبلؾ حريتو كاضطر إُف التنازؿ عن جانب شبُت

اغبرية اؼبطلوبة ىي تلك اغبرية الواعية اليت سبتد مجذكرىا ك ،  كالدين مؤسسات اإلنساف كالسياسة كاألخبلؽ
آالمو ال يعٍت أف ينقل ل ، كالتزاـ الفناف بآماؿ شعبو ك إُف ثقافة اؼباضي كمهمات اغباضر كتطلعات اؼبستقب

  .كاقع ال يزاؿ يف طور التكوينم يف بناء الواقع ، بل ىو يع ر عن الواقع من منظوره كيساى

لكن الفناف  ب اجملتمع ، فاغبرية مطلوبة ليبدعكترل الباحثة أف التوازف مطلوب بُت حاجات النفس كمطال
ال يغاِف فيها إُف الدرجة اليت تفقده صبهوره ، كاالىتماـ حباجات اجملتمع أمر حسن ما َف ييفقد الفناف أسلوبو 

التعبَت ، فمىت استطاع الفناف ربقيق ىذه اؼبوازنة يف عملو كاف فاعبلن كمؤثران أيان كاف اذباىو  كطريقتو اػباصة يف
 الفٍت.

ًكمدخلًللتذوقًالفني (3  :أهميةًالنقدًالفني

قد يكوف العمل الفٍت بسيطان سهل الفهم للجمهور كما ىو اغباؿ يف أغلب أعماؿ الفن اعبماىَتم 
كما ىو اغباؿ يف معظم يف ذاتيتهم   كيغرؽ الفنانوفعبلقة الفن باجملتمع عبلقة ىركب تكوف  كلكن عندما

 فهم كتذكؽ ىذه األعماؿ ، ت رز اغباجة إُف النقد الفٍت ؼبساعدة اعبمهور على أعماؿ التعبَتية التجريدية 
التذكؽ الفٍت ك  اف اذباىو ،كالنقد الفٍت عمومان من شأنو أف وبقق مزيدان من الفهم كاالدراؾ للعمل الفٍت أيان ك

ما متعارضتاف ، فاؼبتذكؽ ق( إال أف البعض يرل أهنُِْٕكالنقد الفٍت عمليتاف متصلتاف كما ذكر العتـو )
بتقييم العمل ضمن معايَت ؿبددة  بينما يقـو الناقد ،ذكؽ العمل كال يقـو بتحليل أك تفسَت العمل تب يقـو

 َف يتحقق. عرفة ما ربقق منها كماؼب

ق( أف النقد الفٍت ىو مفتاح التذكؽ كاالستجابة للقيم اعبمالية ، فالناقد حُت ُِِْبينما يرل اؼبغريب )
يقـو بنقل ذبربتو التذكقية اعبمالية كاؼبعرفية إُف صبهور اؼبتلقُت فإنو بذلك يعمل على توضيح ما قد ىبفى 

 يسهل عليهم بذلك عملية تذكقها.ية ، فعليهم من فهم اؼبعاين كاؼبفاىيم الفنية كالتقنية لؤلعماؿ الفن
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 كسنتعرض يف ىذا اؼببحث لكلتا العمليتُت كدكر النقد الفٍت يف تقريب الفن من اجملتمع.

ً: ًالفنيً:ًالتذوقأوالً 

ق( التذكؽ دبعناه العاـ بأنو االستمتاع دبا يعرض يف اغبياة من مثَتات صبالية عمومان ُِْٕيعرؼ العتـو )
 فهو عملية اتصالية تتم بُت الفناف اؼببدع للعمل الفٍت كاؼبتذكؽ للعمل الفٍت ، كالعمل ، كأما التذكؽ الفٍت

الفٍت يعد كسيطان بُت اؼبتذكؽ كالفناف ، كعملية التذكؽ ذات أنبية ك رل كمسؤكلية مشًتكة حيث يتوقف 
حلقة الوصل الذم يعد  صبيع اؼبشًتكُت يف ىذه العملية االتصالية دبا يف ذلك العمل الفٍت نفسوعلى قباحها 

 بُت الفناف كاؼبتذكؽ.

إُف رأم بَتت الذم يرل أف التذكؽ الفٍت ىو أحد طبسة مكونات للقدرة  ُٗٗٗكقد أشارت فراج 
الفنية اليت تتكوف من طبسة مكونات ىي: عامل الطبلقة ، عامل األصالة ، عامل إعادة التحديد ، عامل 

 الفناف على أف ىبتار من بُت تكويناتو العديدة اليت يقـو هبا. الذاكرة كالوجداف ، كالتذكؽ قدرة تساعد

( يؤدم كظيفة ضركرية إذ يعُت اإلنساف بشكل عاـ على ُٗٗٗكالتذكؽ الفٍت حبسب ما أشار عزاـ )
ربديد معاَف اعبماليات كتطوير أنظمة السلوكيات ، كما يعينو على البحث عن منظومات اعبماؿ لَتتقي 

رم من كل دخيل بشكل اغبياة يف صبيع جوانبها ، كيؤصل صباليات اإلبداع الفٍت ، كوبفظ الًتاث اغبضا
ضركرة ربقق عليو ، كما يدرس تأثَت التقنيات اؼبعاصرة يف اجملتمع ، كمن الناحية السيكولوجية فالتذكؽ 

االتزاف االنفعاِف كربقق الذات بالتواصل مع اآلخرين من خبلؿ الفن ، كىو يوحد اؼبشاعر كاألحاسيس 
   ف االجتماعي.كينمي جوانب ـبتلفة من الشخصية كما يعُت على ربقيق التكي

ىبتلف من شخص آلخر كذلك تبعان الختبلؼ الثقافة كالًتبية ق( ُِْٕذكر العتـو )كما التذكؽ الفٍت  ك 
كالبيئة احمليطة كظركؼ العصر ، فقد كبصل على استجابات كانطباعات كأحكاـ ـبتلفة لعمل فٍت كاحد ، 

إدراكو نعو لو الذات اؼبتلقية كل حبسب كذلك الرتباط التذكؽ دبعٌت العمل الفٍت ، ذلك اؼبعٌت الذم تص
 كفهمو كخ راتو السابقة.

 ( على النحو التاِف:ُٗٗٗكالتذكؽ يتوقف على أربعة أركاف ذكرىا عزاـ )
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متذكؽ العمل الفٍت الذم قد يتعاطف مع العمل كقد ال يتعاطف معو تبعان الستجابتو اعبمالية  -
 ن الفناف ىو متذكؽ بالتأكيد.كالشعورية ، كليس بالضركرة أف يكوف فنانان ، لك

الفناف صاحب العمل الفٍت ، شخص يتميز باإلبداع كبنوع معُت من اػب رة الفنية اليت يتوصل  -
 معها إُف أسلوب معُت ، قد يبيل إُف اذباه أك مدرسة فنية معينة.

ة كقدرة تذكؽ يالناقد ىو حلقة الوصل بُت الفناف كاؼبتذكؽ ، كىو شخص ذك ثقافة فنية عال -
 تميزة ، يبتلك القدرة على االقناع كينبغي أف يتمتع باؼبوضوعية يف اغبكم.م

ـبرج متميز يقدمو الفناف كيضمنو خبلصة فكره كنفسيتو يهدؼ إُف إشباع العمل الفٍت  -
 يعكس الواقع بطريقة مبتكرة كال يبثلو. حاجات عليا لدل اإلنساف

ىنا نستنتج أف دكر الناقد مهم كأساسي لتحقيق عملية التذكؽ ، كإذا َف يكن ىناؾ نقد فٍت سليم من 
ق( إُف ُِْٕخلص العتـو ) كقدحصل خلل يف عملية التذكؽ الفٍت الختبلؿ أحد أركاهنا األساسية ، 

 ائج اؼبتعلقة بالتذكؽ الفٍت نذكر منها ما يلي:نتبعض ال

 يع الناس كلكن بدرجات متفاكتة.إف التذكؽ الفٍت موجود لدل صب -
 إف التذكؽ الفٍت يقـو على قدرة الشخص يف االستجابة االنفعالية ؼبا وبسو كيشعره. -
إف التذكؽ الفٍت قد يكوف موحدا بُت أبناء البيئة الواحدة بفعل العوامل الثقافية  -

 كاالجتماعية اؼبشًتكة.
يف التذكؽ اعبماِف إمبا ىو نتيجة  إف التذكؽ الفٍت يعت ر حالة كجدانية حبتة ، كالتخلف -

 .انيةإلنباؿ اغبالة الوجد
 

:ًالنقدًالفنيً: ًثانياً 
ق( النقد الفٍت بأنو " القدرة على ربليل كتفسَت األعماؿ الفنية كمعرفة ما ربقق كما ُِْٕيعرؼ العتـو )

كسيلة لتطوير اإلحساس ، َف يتحقق فيها من اإلهبابيات أك السلبيات ، كتعت ر القدرة على إصدار األحكاـ 
كىو كسيلة لبلوغ الغاية كليس غاية حبد ذاهتا ، كالغرض منو ىو أف ىبدـ الفناف كيساعده على الكشف عن 

    ًُٕالقيم اعبمالية اؼبتحققة بالعمل كحثو كتشجيعو على التفكَت اإلبداعي"ص
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يعٍت مقياس اغبكم  كىو يف الثقافة اإلغريقيةمستخدـ  Criticismاؼبصطلح أف ـ( ََُِعطية )ذكر 
يف اليونانية منذ القرف الرابع قبل اؼبيبلد ، كتعٍت الذم يصدر حكمان على  Kritikos، كما كردت كلمة 

، كانتشرت يف فرنسا أكائل  ُٓٗٓيف اإليطالية عاـ  Criticaاألدب أك الفن ، كبعد ذلك ظهرت كلمة 
لتاِف حيث عمل بالتعاكف مع علم النفس ، كأصبحت  القرف السابع عشر ، مث اتسع مفهـو النقد يف القرف ا

 أداء شيء ما على كبو جيد أك ردئ.تشَت إُف  Cammentary كلمة نقد 

من  ( أف النقد الفٍت يشمل جوانب عديدة ، فهو قد يعت ر عملية ربليل سبكن اؼبتذكؽُٗٗٗكيرل عزاـ )
بشكل صحيح كاالستمتاع بو ، كما يفسر على أنو ؿباكلة لئلفصاح عن ما يتضمنو العمل  رؤية العمل الفٍت

كىو نوع من قراءة األعماؿ الفنية يدرب الناس على ىذه القراءة ليتحقق ؽبم الفٍت من خ رة صبالية ، 
  االستمتاع باألعماؿ الفنية.

ناقد بإدراؾ العمل الفٍت ككصفو كالتعرؼ ق( أف النقد يتم على مراحل يقـو خبلؽبا الُِْٕالعتـو )كيرل 
على معانيو من خبلؿ التحليل كالتفسَت كعرض كجهات النظر اؼبختلفة ، كدكر الناقد ال يقف عند ىذا اغبد 
بل يتعداه إُف ربديد العمل الفٍت كالربط بُت اؼبدارس الفنية كالتيارات كيقـو بتحديد اؼبصادر كاألصوؿ كيبيز 

رنو بالواقع أك بالقواعد الكبلسيكية أك الفلسفات الشائعة ، كما يسًتجع االذباىات خصائص كل اذباه كيقا
،  مو بعمليات التوجيو كاإلرشادكالطرز كتأثَت فن إحدل اغبضارات على فنوف حضارات أخرل إُف جانب قيا

وية كالعلمية من تطوير مهاراتو النفسية كاللغ ويبكنألعمالو أما بالنسبة للفناف ذاتو فإف النقد الفٍت 
كاالجتماعية ، فهو ينمي لديو اعبراءة كالثقة كذلك من خبلؿ حواره كنقاشو مع اآلخرين ، فتزداد ثقافتو 

يعمل على الرقي بالذكؽ  فهو لمجتمعأما بالنسبة ل،  ح أقدر على التكيف مع ؾبتمعوكتتعدد جوانبها كيصب
كيف اجملتمع كاغبركة الثقافية كالفكرية بشكل عاـ و عنصر فاعل يف اغبركة التشكيلية بشكل خاص إذ ىالعاـ 

 كذلك من خبلؿ أدكاره يف اغبياة اؼبعاصرة حيث يقـو النقد بوظيفتُت:

األكُف : كظيفة مباشرة تنطلق من اجملتمع كاعبمهور إُف الفن لتهديو منظومة القيم كالتوجهات اليت سبيز 
 اجملتمع كيطمح إليها.
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تنطلق من الفن إُف اجملتمع كدكرىا ىو تقدًن كتفسَت القيم اؼببتكرة كاعبديدة الثانية: معاكسة لؤلكُف حيث 
يبثل صوت اجملتمع كاعبمهور  حيث يقـو النقد الفٍت بدكر مهم ، كبذلك، الفنانوف يف أعماؽبم  قدمهااليت ي
 .ت الفن كالفنانُت بنفس الوقتكصو 

 :لى النحو التاِفعالفٍت كمعيقاتو  النقد إُف كظائفـ( ُٖٗٗعلي ) أشار كقد

 كظائف النقد الفٍت:

 اغبكم أك التقدير ، دبعٌت االىتداء إُف م ررات تؤيد حكم القيمة. (ُ
التفسَت ، أك توضيح العمل الفٍت من كافة اعبوانب سواء كانت ىذه اعبوانب راجعة إُف  (ِ

كداللتو  الظركؼ احمليطة بالعمل الفٍت أك سيكولوجية الفناف كظركفو ، كما يفسر البناء الشكلي
 العمل الفٍت يف نفس اؼبدرًؾ. التعبَتية كما ينبغي أف يثَته

 معوقات النقد الفٍت:
 نظرية نقدية فنية معينة. لتحيز التاـ إُف مذىب أك اذباه أكا (ُ
ث دالتغَت يف قضايا العصر كاالكتشافات اغبديثة كالتغَتات التقنية فتفوؽ اآللة على اإلنساف قد وب (ِ

 ؤية كبالتاِف اختبلؼ يف اصدار األحكاـ.تغَتان يف مفاىيم الر 
 قوة اؼبؤسبرات اإلعبلمية كالدعائية كؿباكلتها فرض تشكيبلت ذكقية خاصة. (ّ
 اػبضوع للعادات كالتقاليد بطريقة سلبية دكف ؿباكلة التجديد كاالبتكار أك التمحيص كالنقد. (ْ
 اؿ الفنية اعبيدة اؼبستول. لثراء القيم الفنية كاختبلؼ نظرياهتا يصعب كضع مفاىيم قياسية لؤلعم (ٓ

 
ً:األهدافًاالجتماعيةًللفن (4

تتفاكت االذباىات كاؼبدارس الفنية من حيث اىتمامها باجملتمع ، فإذا كاف االنفتاح على اجملتمع يعد 
ىدفان لذاتو يف الفن اعبماىَتم ، فهو ليس هبدؼ يف التعبَتية التجريدية اليت ركزت على ذات الفناف 

 الداخلية ، إال أف الفن عمومان لو أدكاره يف اجملتمع كاليت ال يبكن انكارىا.كانفعاالتو 
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،  استجابة تلقائية ؼبظاىر الوجود يف شكل اجتماعيىو ـ( أف الفن عند جيويو ََِْذكرت اعبابرم )
اس يف اإلحس أف يشاركو اجملتمعكىو أشبو ما يكوف بالغريزة االجتماعية ، فالفناف ينتج أعمالو حبان يف 

 اعبماِف.

يف اجملتمع يتأثر بو كيؤثر فيو ، كال يبكن تناكؿ أم عمل فٍت دبعزؿ عن ظركؼ اجملتمع اليت  الفناف فردك 
ـ( إُف الصلة القوية بُت اللغة الفنية كالنشاطات االجتماعية ُٔٗٗتشكل خلفية ىذا العمل ، كأشار أمهز )

تعرؼ الفناف على ذبارب اآلخرين حيث ي،  ، كأف الفن الفردم الشخصي ىو أيضا اتصاِف اجتماعي
 يصبح يف مقدكره التحكم بالتجربة  كبذلك تصبح فردية الفناف فردية اجتماعية.ك 

كعبلقة الفن باجملتمع عبلقة أزلية كما ذكرنا سابقان كاألعماؿ الفنيػة القديبػة ليسػت إال شػواىد علػى عصػرىا 
كتعكس القيم االجتماعية كاعبماليػة كاألفكػار السػائدة كاغباكمػة ، ك كػاف يسػتخدـ لتمييػز الطبقػة االجتماعيػة 

ـ( أف الفػػن  ََِٕـ( )ََِّذكػػر عطيػػة )العليػػا مػػن ناحيػػة كمػػا اسػػتخدـ لتقػػدًن جوانػػب اغبيػػاة اؼبختلفػػة ، 
القػػدًن كػػاف يف خدمػػة اجملتمػػع ، حيػػث اسػػتخدمو اإلنسػػاف األكؿ كنػػوع مػػن التػػزيُت ، كىػػو بػػذلك يأخػػذ شػػكبلن 
نفعيػػان ال يهػػدؼ إُف التعبػػَت عػػن مشػػاعر صباليػػة معينػػة ، كمػػا اسػػتخدمو لرسػػم العبلمػػات السػػحرية علػػى جسػػده 

لية خدمػة ؼبعتقداتػو الدينيػة ، مث ابتكػر صػناعة الفخػار ، كقػد كانػت أك على جدراف الكهوؼ باأللواف الصلصػا
 األنشطة االقتصادية كالدينية متداخلة كمتجانسة ال يبكن فصلها يف اجملتمعات البدائية .

فنػوف اجتماعيػة ـ( ُّٖٗالشػريف ) فهي كما ذكركالفنوف القديبة إُف جانب أىدافها الدينية كاالقتصادية 
كاف ؽبا دكر أيديولوجي فكرم حيث استخدـ إلقنػاع النػاس كالسػيطرة علػيهم مػن قبػل القػادة ملتصقة بواقعها ك 

كاغبكػػاـ ليحققػػوا أىػػدافهم ، كيف مرحلػػة تاليػػة زبلػػص الفػػن مػػن سػػلطة اغبكػػاـ كأصػػبح الفنػػاف أكثػػر تعبػػَتان  عػػن 
الت قبػد الفػن يف كػل نفسو مث ظهػرت االذباىػات الفنيػة اغبديثػة متتابعػة كتنوعػت أىػدافها ، كأثنػاء ىػذه التحػو 

كػل تطػور يف األسػلوب الفػٍت عبػأ إليػو الفنػاف ، ك  سابقة ليولد للمجتمع قيما جديػدةمرة يتمرد على قيم سائدة 
 فأصػػبح الفنػػاف يقػػدـ ليعػػ ر بصػػدؽ عػػن عصػػره أدل بالضػػركرة إُف تطػػور اؼبضػػموف كتوسػػيع دكر الفػػن كغاياتػػو ،

 يدافع عنها.قيما فنية اجتماعية أك سياسية ك 



313 
 

حرية التعبَت جعلت الفن يدخل موجػة سػريعة مػن التغيػَت ، كيف كػل مػرة يقػدـ للمجتمػع قيمػان جديػدةن ، إف 
َف يستطع اجملتمع يف بعض األحياف أف يتقبلها فبا أدل توسيع اؽبوة بُت الفنػاف كاؼبتلقػي كىنػا ظهػر مبػدأ انتشػر 

ى ىػػذا اؼببػػدأ الػػذم يػػوحي بػػأف ـ( علػػََِّيف العصػػر اغبػػديث "الفػػن مػػن أجػػل الفػػن" ، كقػػد اعػػًتض عطيػػة )
الفن فػػان مػن اغبيػػاة بػل ىػػو إغنػاء ؽبػػا ، يػرل أف الفػػن لػيس ىركبػػىػػو الفػن أصػػبح نوعػان مػػن اؽبػركب مػػن اغبيػاة ، ك 

 .منذ ظهور الوجود اإلنساين م كيدعم كل منهما اآلخرزمُت ال ينفصبلف ، يقو كاغبياة متبل

ياء فبتعة للعُت ، إال أنو ذباكز ىػذه اؼبهمػة إُف دكر أكسػع فالفن كاف كمازاؿ إُف اآلف يزين اغبياة بابتداع أش
ـ( باإلضػػافة إُف كوهنػػا حاجػػة فرديػػة فهػػي ََِْ، حيػػث أصػػبحت اؼبمارسػػة التشػػكيلية كمػػا ذكػػرت حجػػار )

قػػػادرة علػػػى اإلجابػػػة علػػػى تسػػػاؤالت اعبماعػػػة ، كىػػػي بػػػذلك ربقػػػق أىػػػدافان فنيػػػة اجتماعيػػػة مػػػن خػػػبلؿ تنػػػاكؿ 
يف تنميػػػة ثقافتػػػو الفعليػػػة كسػػػد اؽبػػػوة العميقػػػة بػػػُت اؼبمارسػػػة كالفكػػػر ، فالعمػػػل الفػػػٍت أحػػػداث اجملتمػػػع كمشػػػاركتو 

بالنسبة للفناف اعباد ىو عملية مقصودة يؤكد من خبلؽبا على كاقعو الذم يعيشو كلػيس ؾبػرد انفعػاالت ، كقػد 
تغػػػَتات كسػػػعوا إُف أدرؾ فنػػػانو الغػػػرب ىػػػذا الػػػدكر الفعػػػاؿ للفنػػػوف كأثرىػػػا علػػػى الفػػػرد كاجملتمػػػع كتفاعلهػػػا مػػػع اؼب

الػػذم  دكر، كىػػذا ىػػو الػػكالبيانػػات اػباصػػة بكػػل حركػػة فنيػػة مشػػاركة اعبمهػػور يف ذلػػك مػػن خػػبلؿ احملاضػػرات 
لمس مواقف اغبيػاة بعمػق ، حػىت يػتمكن مػن ترصبتهػا يتانفعاالتو ك  أف يقـو بو فيستغللفناف التشكيلي ينبغي ل

مػع إُف النهػوض كاالنتصػار ؼببادئػو كاحتياجاتػو ، فهػو دبثابػة كربويلها إُف قوالب فنية مصورة تساىم يف دفع اجملت
اعبسر الذم يرقى عليو اؼبتذكؽ ليسػاعده علػى اإلحسػاس دبشػكبلت ؾبتمعػو مػن خػبلؿ العمػل الفػٍت ، كذلػك 

، ال يػػتم إال إذا كػػاف العمػػل الفػػٍت صػػادقان كمعػػ ران عػػن اغبقيقػػة ، فيعػػيش اؼبتػػذكؽ اغبػػدث كمػػا لػػو كػػاف حاضػػران 
   ـ بقضية من القضايا.يؤدم إُف ارتفاع اإلحساس كاإلؼبا األمر الذم

 ـ( أف الوظائف اليت يقـو هبا الفن يف اجملتمع ىي كالتاِف: ُْٗٗرل عوض )يك 

كدكراهنا على كتَتة كاحدة يصيب  كيح عن اإلنساف ، فتطور اغبياةلًت لن بطبيعتو كسيلة الف -ُ
من جديد اإلنساف بإرىاؽ نفسي كجسدم ، وبتاج معو إُف التجديد كبعث النشاط يف حياتو 

من كيزيد  هانشاطهبدد فن وبقق ذلك فهو يركح عن النفس ك الأمبلن يف إنتاج أفضل ، ك 
 .تهانتاجيإ
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يؤدم إُف التعاطف كالتقارب  موجات قوية من اؼبشاركة الوجدانية بُت األفراد ، ما يوجدالفن  -ِ
 كالتبلحم ، فهو كسيلة من كسائل االتصاؿ اؽبامة بُت الناس.

 كيبذر بذكر الواجب كالفضيلة كالتهذيب . حساسباإل رقىالفن يريب اؼبشاعر كي -ّ
إف كثَتان من اآلثار التارىبية كاؼبعابد كالتماثيل كالقصور كغَتىا من أنواع الفنوف تكوف موضوعات  -ْ

 العلمية كالتارىبية يف نطاؽ التخصص كفهم اجملتمعات البشرية.للدراسة 
اؼبواجهة كالتصدم ، كقد لعب الفن دكران كبَتان يف إُف النفوس  يدفعإف للفن دكران ضباسيان ،  -ٓ

 اغبركب كاالنتصارات.
ينبغي أف  كلذاالفن يؤثر يف سائر ؾباالت كجوانب اغبياة ، كيساعد يف بناء اجملتمع اغبديث  -ٔ

 االىتماـ بالثقافة الفنية قضية زبص الدكلة كالشعب.يكوف 
الفن من اإلنساف كجعلتو جزءان ال   ككسائل اإلعبلـ كالدعاية ، قربالتقدـ العلمي كالتقٍتإف  -ٕ

 يتجزأ من اغبياة.
متزايد يف سائر جوانب حياة اجملتمع كيف تكوين نظرات اإلنساف كقناعاتو األخبلقية  الفن لو دكر -ٖ

 ة.كثقافتو الركحي
 إهباد عاَف إنساين جديد ، عاَف يقيمو ىو.ألساسية ليست يف نقل العاَف بل تبقى كظيفة الفناف ا -ٗ
 تكوين الوعي الفٍت كاغباجة لئلبداع ك اعبماؿ. -َُ

 ( كظيفة الفن االجتماعية يف النقاط التالية:ُٓٗٗكيلخص صباؿ أبو اػبَت  )

 تعبَت عن الفكر اإلنساين يف رموز ؾبردة. -3
 دىشتها.اؼبشاعر اإلنسانية يف آالمها كأفراحها ك ن تعبَت ع  -2
 كسيلة اتصاؿ صباعي عندما نتعلم رموزىا . -1
 تعليمها لؤلجياؿ التالية فيما يسمى الًتاث الثقايف.حفظها ك  -4

ـ( فقػػػد أكػػػد علػػػى أنبيػػػة الفػػػن يف تعزيػػػز ارتبػػػاط الفنػػػاف ببيئتػػػو ، كذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ ُٖٖٗأمػػػا  البسػػػيوين )
كشافها لدراسة ما يبكن عملو هبا ، كىذا االسػتغبلؿ ػبامػات البيئػة يكػوف عاطفػة تفحصو ػبامات البيئة كاست

لدل الفناف يف تقدير ىذه اػبامػات كاالىتمػاـ هبػا كإدراؾ دكرىػا االقتصػادم ، كينشػأ عػن ذلػك نػوع مػن العػزة 
وب الوطنيػة ، فكلمػػا بػرزت السػػمات البيئيػػة اإلقليميػة ، كلمػػا تكونػت شخصػػية مسػػتقلة عػن شخصػػيات الشػػع
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األخػػرل ، فػػالفنوف العربيػػة تبػػُت أصػػالة ىػػذا الشػػعب ، كتوضػػح أف أحاسيسػػو الػػيت انعكسػػت فيهػػا ذات أسػػس 
 مشًتكة ، فالفنوف يف كثَت من األحياف إمبا تستمد موضوعاهتا من اؼبشكبلت االجتماعية.

يف ـ ( أف تفعيل دكر الفن يف حل مشكبلت اجملتمع كربديثو يتم من خبلؿ تثقََُِكذكرت خليل )
األفراد بالفنوف كما ربملو من مفاىيم كأفكار كتنمية قدراهتم على التكيف كعلى سبييز العناصر اليت تتفق مع 
مقومات ثقافة اجملتمع كاحتياجاتو كتلك اليت تتعارض معها ، كيستمد التثقيف بالفنوف أنبيتو من أنبية الثقافة 

دؼ إُف تطوير بنية اجملتمع الثقافية كتعزيز ىويتو اليت أصبحت من أىم الصناعات يف العصر اغبديث كىو يه
كتأكيد كعيو بعظمة تارىبو ، كفتح باب االستفادة من ىذا التاريخ كالتجديد فيو كاالبتكار لتحقيق مصاٌف 
اجملتمع كحل مشكبلتو ، فالتثقيف بالفن من شأنو أف يعمل على كشف اؼبعايَت كاألسس الفكرية كاإلبداعية 

اغبضارات كالفنوف األصيلة كتقديبها كمعلومات بصرية هبدؼ تنمية ذبربة التثقيف لدل  اليت قامت عليها
اجملتمع من خبلؿ اؼبشاىدة كالتدريب على الرؤية البصرية فبا يبكن الفرد من قراءة ما تعكسو األعماؿ الفنية 

من أف أدكار الفن من إرث حضارم كىوية ثقافية خاصة كبذلك يتأصل االنتماء كتلغى التبعية . كبالرغم 
اجملتمعية ظلت لوقت قريب مع رة عن اجملتمعات إال أننا قبد يف ىذا العصر فجوة كبَتة بُت الفناف كإنتاجو يف 
اجملتمع فبا أدل إُف شعور االغًتاب بينهما كىذا يؤكد ضركرة التثقيف بالفن كمطلب اجتماعي أساسي 

 .  كأدكار الفن فيوأب الصدع يف العبلقة بُت اجملتمع للتعريف بالفن كلغتو بُت أفراد اجملتمع سعيان لر 

 ـ( إُف بعض األىداؼ االجتماعية اليت تتحقق من خبلؿ الفن كمنها:ََِٔكقد أشار العتـو )

التعرؼ من إتاحة فرص التعارؼ كالتواصل كذلك عن طريق إقامة اؼبعارض الدكرية اليت يتم  -ُ
 السائدة.االذباىات الفنية خبلؽبا على النشاطات ك 

 األعماؿ اليدكية كإمدادىم بالتصاميم كالدراسات اؼبختلفة عنتدريب أصحاب اغبرؼ ك  -ِ
 الذكقي.اػبامات كرفع مستواىم اؼبعريف ك 

زيادة الوعي الفٍت كالذكقي عن طريق إقامة الندكات كاحملاضرات اليت تتصل باؼبشكبلت  -ّ
 الفنية.
 جملالس احمللية كالبلديات .اؼبسانبة يف ذبميل اؼبدف كالشوارع بالتعاكف مع ا -ْ
 اؼبسانبة يف حل اؼبشكبلت االجتماعية عن طريق اؼبلصقات كاجملبلت الفنية. -ٓ
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احملافظة على الفنوف الًتاثية كتنمية االعتزاز هبا من خبلؿ إقامة اؼبعارض كاؼبتاحف ،  -ٔ
 كاحملافظة على العمارة الشعبية. 

اللغة التشكيلية اليت ربقق كظائف اجتماعية ـبتلفة ، فهي  كالفن إمبا يؤدم أدكاره يف اجملتمع من خبلؿ 
ـ( كسيلة اتصاؿ بُت ـبتلف األفراد ، ككسيلة لنقل مبط اغبياة ، ككسيلة لنقل ََِٖكما ذكرت أضبد )

اػب رات كالتجارب بُت األجياؿ كاغبضارات كاجملتمعات ، كبث القيم كالتقاليد ، كما أف ؽبا دكر يف السيطرة 
البناء القيمي  جتماعي يف بعض األحياف من خبلؿ تضمينها رسائل سلوكية كتربوية مستهدفةن كالتوجيو اال

بفلسفة اجملتمع كأىدافو كمنهجو ، كىي لغة قادرة على هتيئة اعبو اؼبناسب لتحقق الثقافة  لئلنساف ؿبملةن 
يزة للحضارات اؼبختلفة ، كما أىدافها االجتماعية كالعاؼبية كذلك لقدرة األعماؿ الفنية على إبراز السمة اؼبم

أهنا قادرة على إحياء تراث األجداد فلغة الفن ىي اللغة الوحيدة اليت ال تعبأ بالفركؽ الثقافية أك العرفية أك 
 السياسية أك االقتصادية أك فركؽ السن كاعبنس .    

ان إال إذا كانت لغة ضبزة )بدكف( عن جُت فيشر أف لغة الفناف التشكيلية ال تكوف فاعلة اجتماعي كذكر
مناسبة ال زبتلف كلية عن السائد إذ أف يف االختبلؼ التاـ خسراف لقاعدة االتصاؿ ، كىذا ما ظهر كاضحان 

حيث دمج الفنانوف الثقافة اعبماىَتية يف أعماؽبم لتعزيز  )اليت منها الفن اعبماىَتم( يف فنوف ما بعد اغبداثة
 .تعزيز التواصل مع اعبمهورمع فبا يؤدم إُف مضامُت العمل الفٍت كتقريبو من اجملت

ـ( أف ََِْكحىت يؤدم الفن دكره يف اجملتمع كوسيلة إعبلمية ىادفة فإنو ال بد كما ذكرت حجار )
يكوف فنان صادقان يرتبط فيو الشكل كاؼبضموف ، كال يكوف ذلك إال بارتباط العوامل االنفعالية كالذاتية للفناف 

العاَف اػبارجي ، إضافة إُف ترابط بيئة كمعاناتو من األحداث اليت يتفاعل معها النابعة من إحساسو بالب
اعبوانب الشكلية كالتعبَتية كالقيم اعبمالية ، كىو بذلك يعمق معاين اغبياة كيع ر عنها بصدؽ من خبلؿ 

حاجة ضركرية يف قراءة ما كراء األحداث كاستنباط الرموز الوجدانية اليت تربطو باجملتمع ، كىو بذلك يسد 
اجملتمع بنشر نوع من الوعي الذم يتجاكز مستول الرفاىية ، فالفن مرتبط باغبياة ينقيها كينقدىا كيشرح 
أخبلقياهتا كيعمقها بإعادة تشكيلها للناس فَتفع من مستول حسهم ككعيهم ، فيتحسن سلوكهم حُت يركف 

على  ة فيتعاطفوف معها ، كبذلك ال يقتصر دكرهمن التضحية كالوطني من الغدر فيثوركف ضدىا كصوران  ان صور 
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إُف التأكيد على معاين ؿبددة تؤثر يف اؼبتلقي كتكوف لديو تصورات عديدة  ذلك تصوير األحداث بل يتجاكز
 يف ؿباكلة إلظهار اغبقيقة . 

ـ( ىي نشر اغبقائق العلمية كإذاعتها بطريقة ََِْأف كظيفة الفن عند كونت كما ذكرت اعبابرم )
 طفية بُت اعبماىَت حيث أف تأثر اعبمهور كفاعليتو ىو األساس اغبق للفنوف اعبميلة.عا

إف تفاعل اعبمهور مع أعماؿ الفن كإف َف يهدؼ الفناف إليو ، إال أنو حدكثو سيسعد الفناف ببل شك ، 
باشران ، كسعت اىتمت باعبمهور اىتمامان م اؼبعاصرةمن االذباىات كسيشعره بالتقبل االجتماعي ، كإف كثَتا 

ـ( ال يتذكؽ العمل الفٍت إال إذا كاف متأمبلن ََِِؼبشاركتو يف العملية اإلبداعية ، فاؼبرء كما ذكر إظباعيل )
ف سول نظرة سطحية تقف عند اغبدكد الباردة ؼبناخ يف نفس الوقت أما اؼبتأمل كحده فلن يكوٌ  مشاركان ك 

من عاَف الفناف دبثَتاتو الفكرية كالفنية اليت أؽبمتو رموزه كأشكالو العمل الفٍت أما اؼبشاركة فإهنا تعٍت االقًتاب 
 االجتماعية كاليت سانبت يف تشكيل مبلمح الشخصية الفنية.

( يتػيح للمتلقػي دبػػا op artكمشػاركة اعبمهػور يف أعمػاؿ الفػن زبتلػف مػػن اذبػاه آلخػر ، فػالفن البصػرم )
الفػن اغبركػي فقػد جعػل مشػاركة اعبمهػور مشػاركة جسػدية ،  فيو من إيهامات بصرية مضللة حرية القراءة ، أما

كيف الفن اعبماىَتم اختار الفناف عناصره من موضوعات ذات قيمة يف اغبيػاة اليوميػة كالػيت يسػعى مػن خبلؽبػا 
إُف نقػػػد اغبيػػػػاة اؼبعاصػػػػرة ، كاختػػػػارت الواقعيػػػػة اؼبفرطػػػػة موضػػػػوعات ذات طػػػػابع رمػػػػزم يف اغبيػػػػاة االجتماعيػػػػة ، 

 يميػػة إُف التػػأثَت علػػى أفكػػار اعبمػػاىَت ، كىكػػذا نبلحػػظ أف العبلقػػة بػػُت الفنػػاف كصبهػػوره ازدادتكسػػعت اؼبفاى
 قوة .

إف ؿببة اعبمهور للفناف كنز حقيقي لو ، كىي الػيت تدفعػو لبلسػتمرار ك تقػدًن اعبديػد دائمػا عبمهػور يتابعػو 
يقػدـ مػػن آراء كخػػ رات  فػيهم دبػػا فالفنػػاف النػاجح ىػػو الػذم يسػػتطيع كسػب مػػودة اعبمهػور كالتػػأثَت باسػتمرار ،

ـ( شػػخص وبمػػل رسػػالة ىادفػػة لديػػو قناعػػة شخصػػية هبػػا ََِْفالفنػػاف كمػػا ذكػػر الصػػديق )،  مػػن خػػبلؿ فنػػو
اإلعجػػاب هبػػا ، كىػػذه الرسػػالة الفنيػػة ىػػي مسػػؤكلية اؼبتلقػػي هبػػا بػػل إحػػداث اإلهبػػار ك  كعنػػده القػػدرة علػػى إقنػػاع

، كىػػػي تػػػدخل ؾبػػػاؿ النقػػػد االجتمػػػاعي كالنفسػػػي ، فالعناصػػػر  اجتماعيػػة ألهنػػػا تتضػػػمن مشػػػاعر غايػػػة يف الدقػػػة
 كهتدؼ ألمور إذا كظفت توظيفان صحيحان. الفنية تقوؿ كتؤدم أدكاران 
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كتػػرل الباحثػػة أنػػو ال يبكػػن ربقيػػق ىػػذا التػػأثَت االجتمػػاعي اؼبطلػػوب إال إذا صبػػع الفنػػاف بػػُت اؼبضػػموف       
االجتمػػاعي األخبلقػػي كاالعتبػػارات اعبماليػػة ، كأخػػرج ذلػػك كلػػو يف أسػػلوب خػػاص متفػػرد فهػػذه اؼبوازنػػة ىامػػة 

ان مػػن األحاسػػيس كالقػػيم اعبماليػػة ، ، إذ أف اعبمهػػور ال يبكنػػو أف يتفاعػػل مػػع عمػػل وبمػػل مضػػمونان خاليػػ جػػدان 
يف الذاتيػػة دكف أف يتضػػمن أم  مهمػػا بلغػػت قيمػػة اؼبوضػػوع اجتماعيػػان ، كمػػا ال يبكػػن أف يتػػذكؽ عمػػبل غارقػػان 

، كبتحقيق ىذه اؼبوازنة يبكن أف يكوف للفػن دكره ال نقػوؿ  إشارات موضوعية ؽبا داللتها يف اغبياة االجتماعية
تػػأثَت عليهػػا كعلػػى األفكػػار كالقػػيم ، كىػػذا يعلػػل مػػا تقػػـو بػػو الػػدكؿ كاغبكومػػات مػػن يف تغيػػَت اؼبفػػاىيم بػػل يف ال

الرقابة على الفنوف ، فتشكل عبانان خاصة إلجازة اؼبعارض ، لتستبعد األعمػاؿ الػيت تتعػارض مػع مبػادئ الػدين 
 . أك سياسة الدكلة أك القيم كالتقاليد السائدة ، فالفن سبلح خطَت إذا اكتسب قوة صباىَتية

يف العصر اغبديث أصبحت اللمسة اعبمالية مطلبان ملحان يف كل شيء حولنا من منتجات كسلع كأثاث ك 
ـ( يقـو بوظيفة دعائية ، فاالقتصاد قائم على ََِْكمطبوعات كإعبلنات ، فالفن كما ذكر الصديق )

اليت ىي عبارة عن النشاط التجارم الذم يعتمد يف قباحو أك كساده على اإلعبلنات كاؼباركة اؼبسجلة 
 تصميم فٍت كلوين .

مضاعفان لتلبية حاجات اجملتمع  إال أف التكنولوجيا اغبديثة ساعدتو يف  كقد تطلب ذلك من الفناف جهدان 
ضبل جزء من ىذا العبء ، حيث سهلت اإلنتاج ككفرت الوقت كاعبهد ، كقد استعاف هبا الفناف يف ابتكار 

ر ، كربطها دبشاكل اإلنساف اؼبعاصر كقضايا األمة ليصبح الفن ؿبركان أساليب فنية جديدة تواكب ركح العص
 ا يقدـ البديل متطلعان لؤلفضل .فكريان اجتماعيان ، حيث يتجو الفن إُف الواقع  فيؤيده أك ينتقده كردب

ماؿ على استع إف التكنولوجيا قد كسعت نطاؽ صبهور الفناف من اجملتمع احمللي إُف العاؼبي كجعلتو قادران  
نًتنت اليت سبكن الفناف من االطبلع على اجملتمع العاؼبي من خبلؿ شبكة اإللغتو التشكيلية العاؼبية مع 

الثقافات العاؼبية كاالستفادة منها يف إطار ما تسمح بو تعاليم الدين اإلسبلمي كالتقاليد العربية فعلى الفناف 
ذات الوقت وبافظ على أصالتو كال ينصهر يف بوتقة أف يتواصل مع اآلخر كال ينغلق على نفسو كؾبتمعو كيف 

كىو ،  اآلخر ، فبإمكاف الفناف أف يتصدل آلفة التلقي السليب مدافعان عن اؽبوية احمللية كالعربية كاإلسبلمية
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أقدر من غَته على اغبوار دبا يبلكو من مفاتيح اللغة التشكيلية القادرة على اغبوار مع اغبضارات كالثقافات 
 .األخرل

إف مهمة الفناف كما يرل اغبمزة )بدكف( أف يػنهض بػالوعي كأف يػربط بػُت الػذايت كالعػاـ ، كأف يتواصػل مػع 
اآلخػػرين كيػػتفحص احملتػػول كطريقػػة التوصػػيل ، كإذا َف يكػػن فنػػو حػػامبلن لشػػيء مػػا كيسػػعى إليصػػالو فهػػو لػػيس 

 جيدان ، أم أف الفناف غَت مدرؾ غباجات اآلخرين أك غَت مكًتث هبا.

نسػػتخلص مػػن ىػػذا اؼببحػػث أف الفػػن مػػرتبط بػػاجملتمع منػػذ القػػدـ كلػػو أدكار كثػػَتة ـبتلفػػة قػػاـ هبػػا خػػبلؿ    
كلكػػن يف فػًتة مػػن الػزمن ظهػػرت فجػوة بػػُت الفػػن لعصػر الػػراىن أيضػان ، كمػا يلعػػب دكره يف االعصػور السػػابقة ،  

أف الفنػػػاف اعبػػػاد ، كينبغػػػي علػػػى  كمػػػا يف التعبَتيػػػة التجريديػػػة  كاجملتمػػػع قبمػػػت عػػػن اسػػػتغراؽ الفنػػػانُت يف الذاتيػػػة
، فاألعمػػاؿ الػػيت ىػػذه الفجػػوة كوبػدث أثػػران يف اجملتمػع ؾبتمعػو كػػي يقلػص مطالػػب حاجاتػو النفسػػية ك يػوازف بػػُت 

ها كذلػك خػبلؼ األعمػاؿ اؼبرتبطػة بػالواقع كمػا يف تطلػب خػ رة عاليػة لتػذكقتنطوم على قدر عاؿو من الذاتية ت
،  كخاصػة الذاتيػة منهػا ، كىنا تظهر أنبيػة النقػد الفػٍت ؼبسػاعدة اعبمهػور علػى تػذكؽ األعمػاؿاعبماىَتم الفن 

خػػذت عػػن الغػػرب يف بدايػػة األمػػر ، إال أف الفنػػاف كإف كانػػت أي يف ـبتلػػف االذباىػػات الفنيػػة كاللغػػة التشػػكيلية 
 تماعية للفن.ىويتو ليحقق األىداؼ االج كيؤكدأف يعكس ثقافتو  عليوالعريب اؼبسلم 
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 وجهة المقارنة التعبيرية التجريدية الفن الجماهيري
التجريد الغنائي ، اآللية ، البقعية ، التصوير الفعالين أو  فن البوب ، الدادائية اجلديدة ، الواقعية اجلديدة

 مصطلحات مرادفة احلركي ، الفن الالشكلي.

ديثل عودة للتيار الواقعي بأسلوب جديد. -  
حتقيق االستمتاع برؤية العامل ادلألوف.  يهدف إىل -  
قيمة الفن تكمن يف ارتباطه باجملتمع والبيئة. -  
 ي والفن اجلميل ، كما متلغى احلدود بٌن الفن واحلياة ، وبٌن الفن التجار أ -

تقدمي األعمال بطريقة نقدية فيها شيء من التهكم والسخرية يف بعض 
 األحيان.

بالدادائية اجلديدة.الدادائية ويسمى أحياناً عد امتداداً لفكر ي-  
اجملتمع االستهالكي إضافة يف ربط الفن ب التفكًن ادلوجه يعتمد على قدر من -

 إىل تلقائية التعبًن.

التيارات الكالسيكية واألكادديية و  مبدأ احملاكاة نشأت ضد -
 السائدة.

يقة التعبًن عن ادلشاعر ادلختزنة يف الالشعور بطر هتدف إىل -
، وادلصادفة ذلا دور يف إحراز العمل  تلقائية وحرية تامةآلية 

   الفين ووالدة الفكرة
لفنانعن شخصية اقيمة الفن تكمن يف األصالة والفردية للتعبًن   - 
انطوت األعمال على شيء من الغموض واقتصر تذوقها على خنبة  -

 ادلهتمٌن بالفن اجلميل.
يف تأثرها بنظريات فرويد  يف تعد امتداداً لفكر السريالية - 

 الالوعي.
تعتمد جتارهبا على ادلصادفة والتلقائية والعفوية.-  

الناحية الفلسفية 
 والجمالية

وبسيطة وسطحية شخصية( واضحة وصرحية  ادلوضوعات اجتماعية )ال 
 ومرتبطة باحلياة اليومية والثقافة ادلتداولة والعامل االستهالكي.

تنبثق آلياً من ضرورة داخلية ، فقد تكون  )ال شكلية( ادلوضوعات ذاتية
واعية أثناء فعالياً ، بعيداً عن أي مراقبة إمالًء نفسياً ال واعياً أو انبثاقاً ان

  العمل
 الموضوعات

ستفادوا من التقنيات اللونية للتعبًنية التجريدية ولكن كان االهتمام أكثر ا
التثبيت احلراري ، الطباعة بتقنيات اإللصاق ونزع اإللصاق ، التجميع ، 

  بالشاشة احلريرية والليثوجراف ، برامج احلاسب اآليل 

وذلك  استخدموا التقنيات اليت تساعد على إظهار قيم ادلساحة واللون ، 
 فاستخدموا أساليب بتقنية الطبقات أو مفهوم البقعية ،من خالل بناء اللون 
الرطب يف الرطب ، تقنية العجينة العالية ، تقنية التقطًن الصب والسكب ، 

 التقنيات
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، تقنية االستشفاف ، تقنيات البصم والطبع وغًنها ، مث ظهرت تقنيات 
مؤخراً  اإللصاق ونزع اإللصاق  والتجميع  

التقنيات ادلتبعة يف العمل ، خيتلف ادللمس يف أعمال الفن اجلماهًني حبسب 
فاألعمال ادلرسومة أو ادلنجزة بتقنيات الطباعة كالليثوجراف وطباعة الشاشة 

إىل األعمال األخرى اليت استخدمت فيها  حلريرية تبدو ملساء وناعمة قياساً ا
)التلصيق( أو السمبالج خامات أخرى غًن األلوان سواء عن طريق الكوالج 

)التجميع بنوعيه ادلسطح والثالثي األبعاد( وهنا خيتلف ادللمس حبسب ادلواد 
 ادلستخدمة يف تلك األعمال. 

خيتلف ادللمس يف لوحات التعبًنية التجريدية حبسب التوجهات األسلوبية 
 ففناين اجملال اللوين اللذين اقتصرت أعماذلم على األلوان ودتيزتللفنانٌن 

، خالف فنانٌن آخرين  )روثكو( جاءت أعماذلم ملساء ناعمة تأمليةبال
أهتموا باإلحياء والتشخيص نوعاً ما واستخدموا يف أعماذلم خامات مضافة 

،  )بولوك( لأللوان كالرمل والزجاج ادلكسر شلا أضاف خشونة لتلك األعمال
وهؤالء  والبعض اآلخر وظفوا مالمس اخلامات وحولوها إىل موضوعات فنية

.  )الربتو بوري(هم فناين ادلادة مثل   

 الملمس

التقليدية استخدموا مستهلكات احلياة  الرسم والتصوير خاماتإضافة إىل 
اليومية مثل اجلرائد واجملالت والنفايات وادلنتجات الغذائية واألشياء اجلاهزة  

، كما استخدموا الشاشات احلريرية  كاإلضاءة الصناعية والوسائط العضوية
 واحلاسب اآليل.

استخدموا أدوات غًن تقليدية يف التعامل مع األلوان ، كالرش برذاذة وفرشاة 
الدهان واسنفجة ادلطبخ واألكواب ادلثقوبة واجملفف اذلوائي وأنواع العصي 

والسكاكٌن ، كما استخدموا بعض اخلامات مثل البالستيك ، واخلشب ، 
ك ، والزجاج ، والورق ، واخليط واألسال  

الخاماتاألدوات و   

دتيز بألوانه كان دور اللون ثانوياً مع حضور الصورة أو الشكل ادلرسوم ، و 
، وقد استخدم اللون إىل  ألوان الفن التجاري اإلعالينالالمعة اليت تقارب 

 جانب الوسائط األخرى.

حيث هو أساس اللوحة ، قوة تعبًنية كبًنة فمع غياب الشكل كان للون 
 ها، واهتموا بتأثًن  للتعبًن عن مكنونات النفس اإلنسانية ا األلواناستخدمو 

على البصر واألحاسيس لتأكيد ادلعىن الدرامي للون كما تؤثر ادلوسيقى على 
  السمع

 األلوان

قيمة اخلط يف الفن اجلماهًني ال تعود للخط ذاته وإمنا دلا ديثله يف الواقع ، وهو 
يستخدم أيضاً لتقسيم ادلساحات من أجل تكرار العناصر الشكلية ، كما يظهر 
أيضا من خالل التباين بٌن األلوان واخلامات يف فنون التلصيق والتجميع بنوعيه 

له قوة تعبًنية ال تقل أمهية عن اللون ، فلدى فناين الرسم احلركي صلد 
شبكات من اخلطوط الغنية بطاقة اللون واحلركة واحليوية واجلرأة ، وبعض 
الفنانٌن كانوا يضعون األلوان على اللوحة وحيركوهنا مث يضيفون خطوطاً 

 الخط
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 سوداء يكون الشعور هبا أكثر من األلوان.  الثنائي األبعاد والثنائي األبعاد. 
باجملتمع من خالل موضوعاته ادلقتبسة من الثقافة اجلماهًنية ، ومرتبط مرتبط 

.بالبيئة باستخدامه دلستهلكات احلياة اليومية واألشياء اجلاهزة  
مل تكن أعماذلا مرتبطة باجملتمع أو البيئة فهي عبارة عن فن ال شكلي نابع 

األخًنة  من ذات الفنان ومزاجه اخلاص ، وبدأت ترتبط بالبيئة يف مراحلها
 مع ظهور توليف اخلامات يف أعماذلا.

االرتباط بالبيئة 
 والمجتمع

مشاهًن عادت للصورة الفوتوغرافية مكانتها ، وتناول الفن اجلماهًني 
الشخصيات من عامل السياسة والسينما واألفالم الكرتونية وادلسلسالت اذلزلية 

، ويف بعض األحيان ضمنوا أعماذلم حيوانات  واألبطال الشعبيٌن والرياضيٌن
 زلنطة .

يف الواقع داللة دتثيلية ومل يكن تشخيصاً ذا ظهر يف أعمال بعض الفنانٌن ، 
منا تنبثق أشكاله من أعماق نفسية الفنان ، فكانت أشكال أشبه بالرسوم وإ

  البدائية الفطرية
 

 التشخيص

وعمد النتقاء األشكال ادلستهلكة نقل فن البوب األشكال من الواقع البيئي ، 
ها بطريقة عقالنية لتكون مفهومة مية وقدماألكثر شهرة وتداوالً يف احلياة اليو 

وقد مجع العمل الفين يف البوب بٌن العناصر الشكلية ادلرسومة واجملسمة  للعامة ،
تلك العناصر بطريقة آلية. تكراروجلأ بعض الفنانٌن إىل  يف بعض األحيان ،  

ادلنظور اخلطي والنسب الواقعية ، وأصبحت  التشبيه وعن اللوحة عنختلت 
إىل بناءات  لدى البعض وغموض ، وانتهت األشكال أكثر بساطة وتلقائية

نقية ذات معان مشولية ، وهذا يعين وجود نوعٌن من  شكلية خالصة
األعمال : أعمال مستنبطة من شيء ما لكن األشكال رلردة غًن تشبيهية ، 

 وأعمال دتيل إىل الالشكل. 

 العناصر الشكلية

كسر احلاجز بٌن فين الرسم والنحت ، وأصبحت بعض األعمال الفنية بيئات 
ف ادلفردات البيئية واألشياء اجلاهزة وطرق أعدها الفنانون خصيصاً ، جتمع سلتل

  .التعبًن ادلختلفة ، شلا يشًن إىل تالشي احلواجز بٌن أنواع الفنون

االعتماد األكرب على اللون مث دخلت اخلامات والوسائط يف مرحلة كان 
إىل اللوحة التصويرية. متأخرة  األبعاد والوسائط 
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 : منهج الدراسةأواًل: 
 

اجلماىريي للتعرف على الفرق بني التعبريية التجريدية والفن ادلنهج الوصفي اإلثنوغرايف  يستخدم البحث
نشأة  تتبعت مث،  أبرز نظريات احلداثة وما بعدىا ت الباحثةضاستعر  ، وقد على مستوى التلقي واالستجابة

العربية  عمالاأل عدد مناستعراض  وخصائص كل منهما ، إضافة إىلالفن اجلماىريي التعبريية التجريدية و 
 على أىم األساليب والتقنيات لكل اجتاه. تعرفوال، للمقارنة بينهما  اليت دتثل االجتاىني والعادلية

للمقارنة بني االجتاىني على مستوى التلقي واالستجابة ، كما استخدمت الباحثة ادلقابالت اإلثنوغرافية 
،  جتاه أعمال التعبريية التجريدية والفن اجلماىريي أفعال عينة البحثوذلك من خالل وصف وحتليل ردود 

( حيث ذكر أن البحث اإلثنوغرايف  2006استنادًا دلا أشار إليو عبيدات )الباحثة ىذا ادلنهج  قد اختارتو 
تتبع الظاىرة االجتماعية ومعايشتها فعليًا حيث حيصل الباحث على ادلعلومات مباشرة من لفرصة ال يتيح

خالل مالحظاتو أو  فيقوم بوصف وحتليل الظاىرة االجتماعية منادلوقع للوصول إىل أفضل فهم وتفسري ، 
 تلك االت يفة مستخدمًا الكلمات للتعبري عن احلكيفيومن مث يعرض ما توصل إليو بطريقة  مقابالتو ، 

 شلا حيقق فهماً وتفسرياً أفضل للظواىر كما حتدث فعاًل يف أرض الواقع. لظاىرة بعيداً عن التعبري باألرقاما

 ادلعلومات التالية: Creswell (2012)يف البحوث ذكر  ادلنهج اإلثنوغرايفوحول 

 ىممو إجممراع نمموعي )كيفممي( لوصممف وحتليممل وتفسممري ثقافممة ا تمعممات  التصممميم اإلثنمموغرايف
األخرى ، ومشاركتها أمناط السلوك ، والثقافة اليت ىمي زلمور ىمذا التعريمف تشممل أشمياع  
كثمممممرية كالللمممممة والطقممممموس والًتاكيمممممب السياسمممممية واالقتصمممممادية ومراحمممممل احليممممماة وأسممممماليب 

قتممماً زلمممدداً يالحمممع فيمممو رلتممممع االتصمممال وغريىممما ، حيمممث يقضمممي الباحمممث اإلثنممموغرايف و 
 دراستو ويتفاعل معو وجيمع ادلعلومات عنو ليفهم ثقافة سلوكهم وللتهم ومعتقداهتم.

  يسممتخدم التصممميم اإلثنمموغرايف عنممدما يكممون ىنمماك رلموعممات يف حاجممة لدراسممتهم لفهممم
مممع تلممك ا موعممات دلشمماركتها  سممتخدم يف حممال وجممود وقممت كممافوىممو يقضمايا أكمم  ، 

ثقافتها وتسجيل تفاصميل سملوكها ومعتقمداهتا ، وقمد يكمون الباحمث مشماركاً أو مشمرفاً ، 
وىمو لكنو يف مجيع األحوال قادر على مجع ادلعلوممات وإجمراع ادلقمابالت ومجمع الوثمائق ، 
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،  يف دراسممممة تمممماري  ادلهممممن يف ا تمعممممات وأسمممملو  حياهتمممما علممممى سممممبيل ادلثممممال يسممممتخدم
دراسمي  فصمللدراسمة رلتممع ادلدرسمة أو  مال   وحتليل دور األفراد فيها ، كمما يسمتخدم

 واحد كمجتمع مصلر )وىو ما قامت بو الباحثة(.

 أنمو يتنماول : موضموعات ثقافيمة ، السمياق أو ادلكمان ،   من خصائص البحث اإلثنموغرايف
رلموعممة مشمماركة يف ثقافممة واحممدة ، أةمماث حقليممة ، ادلشمماركة يف نظممام سمملوكي أو عقممدي 

 أو للوي ، الوصف والتفسري دلوضوعات معينة.

  خطوات عمل البحث اإلثنوغرايف: 

نهج اإلثنمموغرايف الممواقعي الممذي يركمم  حتديممد التصممميم اإلثنمموغرايف ادلناسممب دلشممكلة البحممث ، فهنمماك ادلمم (1
علمممى فهمممم ثقافمممة األفمممراد واسمممتخدام ا موعمممة لتطممموير فهمممم أعممممق للموضمممو  الثقمممايف ، وىنممماك ادلمممنهج 
اإلثنوغرايف النقدي وىو يستخدم البحث ليصوت من أجل التليري ورفع الظلمم يف رلتممع مما أو قضمية 

هما جيمب الًتكيم  لفهمم أعممق للحالمة الميت قمد تكمون معينة ، أما التصميم األخري فهمو دراسمة احلالمة وفي
 نشا اً أو حدثاً أو عملية وكثرياً ما يستخدم ىذا التصميم يف رلال التعليم.

ويف ىذه ادلرحلة يتحدد موقع البحمث واللمرض ممن مناقشة ادلوافقة والدخول للمجتمع ادلراد دراستو ،  (2
 اختيار عينة زلددة حتقق أفضل إجابات ألسئلة البحث.

اسمتخدام  ممرق مجممع ادلعلوممات ادلناسممبة للتصممميم مممع الًتكيم  علممى اختمماذ ادلالحظمات فممأي معلومممة قممد  (3
 حتقق فهم أعمق للمجموعة أو احلالة.

فمممممداخل وإجممممراعات حتليممممل البيانممممات متنوعممممة حتليممممل وتفسممممري ادلعلومممممات حسممممب التصممممميم ادلقممممًتح ،  (4
 وسلتلفة.

   .كتابة التقرير ادلتماشي مع التصميم ادلختار (5

 
قاممممت الباحثمممة عممممع ادلعلوممممات عمممن عينمممة البحمممث وتصمممميم مقابلمممة إثنوغرافيمممة دلالحظمممة كيفيمممة  

اسممتجابة العينممة ألعمممال كممل مممن التعبرييممة التجريديممة والفممن اجلممماىريي ، علممى أن يممتم عممرض النتممائج 
مممن أفممراد العينممة علممى حممدى ، مث حولممت ىممذه  دبأسمملو  احلالممة الممذي يوضممح كيفيممة اسممتجابة كممل فممر 

 البيانات إىل رسوم بيانية تسهل قراعة البيانات بشكل عام إلعطاع نظرة كلية حول ادلوضو .

فيممما يتعلممق أدبيممات الدراسممة  باالعتممماد علممىالباحثممة  قامممت  مما تجربةةة تاتيةةةكممما  ممل البحممث     
ومممن مث تطبيممق بعضممها يف  الفممن اجلممماىريي ، وذلممك باسممتخالص أسمماليب وتقنيمماتبممالفن اجلممماىريي 
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ادلقممممابالت يف ىممممذه اللوحممممات الباحثممممة مث وظفممممت ،  ىممممذا االجتمممماهادلنتميممممة إىل  للوحمممماترلموعممممة مممممن ا
   .اىرييلتعرف على ردود أفعال عينة البحث جتاه الفن اجلماإلثنوغرافية ل

   
 للدارسة: الذاتيةثانياً :التجربة 

 تمهيد:

حيث دتكنت الدارسمة ممن خمالل أدبيمات الدراسمة  للتجربة الذاتية ،يتضمن ىذا الفصل التطبيقات العملية    
 أىمم رمموزه، و  و وأسماليبو وتقنياتمومالزلم، وأبرز  تارخيو وتطورهتو و نشأمن التعرف على فلسفة الفن اجلماىريي و 

فنيمممة  أعممممال 7قاممممت الدارسمممة ب نتممماج العادليمممة والعربيمممة ، ويف ضممموع ذلمممك  ، كمممما استعرضمممت عمممدد ممممن أعمالمممو
مسمممتثمرة تقنيمممات الفممممن باسممممتخدام األلممموان ومسمممتهلكات ممممن احليمممماة اليوميمممة ضممممن فلسمممفة الفمممن اجلمممماىريي 

، وقمد حرصمت الباحثمة أن تكمون مجيمع اللوحمات نابعمة ممن ثقافمة اجلمماىري على ألواح ممن اخلشمب اجلماىريي 
، وقمممد أجنتجمممت  ودتمممح احتياجممماهتم  مممدف تع يممم  قيممممة التواصمممل ممممع ادلتلقمممي والتمممأثري فيمممو يف ا تممممع السمممعودي

 كما سيتم إيضاحو الحقاً.  ادلقابالت اإلثنوغرافيةعلى الطالبات ضمن على أن يتم عرض بعضها اللوحات 
 

 التجربة: هدف
الفمن اجلمماىريي ، حيمث  فلسمفة اتبا وتأثرياً يف ا تمع من خالل  لوصول إىل فن أكثر فاعليةً ل هتدف التجربة
، كممما اسممتفادت مممن تقنياتممو اقتممبح موضمموعاتو مممن ثقافممة اجلممماىري  الممذيالفممن اجلممماىريي  آراع تبنممت الباحثممة

وأساليبو الفنية واستثماره دلسمتهلكات احليماة اليوميمة ، لتقمدم أعممال فنيمة بسميطة وواضمحة ب مكمان كمل متلقمي 
 ينتمي إىل رلتمعنا أن يتفاعل معها ويتذوقها.

 
 منطلقات التجربة :

بطمممو للفمممن باحليممماة ، حيمممث ور الفمممن اجلمممماىريي فكمممر ب أدبيمممات الدراسمممة فيمممما يتعلمممق اسمممتفادت الباحثمممة ممممن    
 المممذي يلتقمممي ممممع فلسمممفة الفمممن اجلمممماىريي يفاختمممارت الباحثمممة منطلقمممات فكريمممة وتقنيمممة ختمممدم ىمممدف التجربمممة 

، فانطلقمت أعممال التجربمة ممن الواقمع االجتمماعي العمادي تفعيل الفن اجتماعيماً وجعلمو أكثمر تمأثرياً يف ادلتلقمي 
 ا اآلخر:يف اجتاىات يكمل كل منه

، وممممن قضمممايا المممرأي  يف ا تممممع السمممعودي ممممن ثقافمممة اجلمممماىري موضممموعات اجتماعيمممة ق ممممناالنطمممال (1
العمممام وكمممل مممما يشممملل العاممممة يف حيممماهتم اليوميمممة ، ممممن أساسممميات احليممماة ادلتمثلمممة يف األكمممل والشمممر  
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ن وادللبح والسكن والتعليم وكل ما يكفمل احليماة الكرديمة لانسمان ، إىل الكماليمات ووسمائل الًتفيمو مم
احليماة  يف الميت قمد يتعمرض ذلما النماسأجه ة وإليكًتونيات وغريىا من وسائل اإلعالم ، مروراً بادلخما ر 

   كحوادث السري وسيول األمطار.  ادلدنية
دلمما تتمتممع بممو مممن قمموة جممذ  لنيشممخاص العمماديني ،  ادلممواد ادلسممتهلكة يف احليمماة اليوميممة مممن السممتفادةا (2

وتمممأثريه ، وقمممد دتثلمممت ىمممذه  الفمممي ومممما قمممد دتثلمممو ذلمممم ممممن دالالت خاصمممة ، شلممما ي يمممد ممممن قممموة العممممل
القصاصممممات ادلطبوعممممة )جرائممممد ، رلممممالت ، أكيمممماس ادلطمممماعم وا ممممالت التجاريممممة ، ادلسممممتهلكات يف 

ورقيمة ( أغطيمة ادلشمروبات اللازيمة ، احلمروف اجلماى ة ، ماركات ادلالبح ، الكراتني ادلطبوعة ، أكوا  
 خشبية. بقايا، احلبال ، الشمع األمحر ، وورق اذلدايا  ، بقايا ألعا  األ فال األقراص ادلرنة

ادلممراد التعبممري عنممو وذلممك مممن خممالل التصممور ادلسممبق للموضممو  ، عممن ادلوضممو  ادلعمم ة  التقنيممة توظيممف (3
فاختممارت الباحثممة تقنيممات تعبممرياً ، ن تطويعهمما خلدمممة الفكممرة  لتكممون أكثممر ديكممالمميت ختيممار التقنيممة ال

اسممممتخدمت الباحثممممة تقنيممممة التقطممممري واإللصمممماق  تتناسممممب وتتمممممللف مممممع ادلوضمممموعات ادلختممممارة ، حيممممث
 .البصمالطبع و )الكوالج( ون   اإللصاق )ديكوالج( والتجميع )السمبالج( و 

 

 الحدود التشكيلية للتجربة:
 التجربة الذاتية لتحقق اذلدف ادلرجو منها ضمن احلدود التالية: الأعممت تنفيذ 
 سم. 70يف  70مبساحة  على خشب األبلكاشنفذت اللوحات    (1

 الثقافة اجلماىريية ا لية. مستوحاة منوفلسفتها  ىاوأفكار  اللوحاتموضوعات  (2

 بعض التقنيات ادلستخدمة يف الفن اجلماىريي.استخدام  (3

 .ياة اليوميةواألشياع اجلاى ة ادلستخدمة يف احلتوظيف بعض اخلامات  (4
 

 :التجربة تحليل 

،  يف الوصول إىل فن تشكيلي أكثر اجتماعيةالذاتية لتحقيق ىدف البحث قامت الباحثة  ذه التجربة     
ذلك يسهل تناولو وتذوقو من قبل مجيع أفراد ا تمع على اختالف ثقافاهتم ومستوياهتم العلمية ، وقد مت فن 

الذي أعطى الثقافة اجلماىريية قدرًا كبريًا من االىتمام ، ومن  من خالل تبي فلسفة وفكر الفن اجلماىريي
موضوعات ذلا أمهيتها يف من  يشلل ا تمع ا ليىنا انطلقت الباحثة يف لوحاهتا من قضايا الرأي العام وما 

 التقنيات.و سلتلف اخلامات بشكل في مستخدمة احلياة اليومية ، وعملت على إخراجها 
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امات وأدوات خلانطلقت الباحثة يف لوحاهتا بعفوية مع وجود فكرة مسبقة للعمل ، دون حتديد أو تقنني    
بعنوان  (41شكل )ففي العمل وإمنا ختتار اخلامة والتقنية أثناع العمل ةسب ما خيدم موضو  العمل ، 

، باستخدام قطعة  البصممسنجر استخدمت الباحثة يف اخللفية معجون احلائط ونفذت عليو تقنية  بالكبريي
وقد كتبت على اللوحة الشاشات اإلليكًتونية ،  حساسلتعطي إ من اخليش تركت أثرا على شكل مربعات

ية ، واليت شاعت وانتشرت عبارات باإلصللي ية ادلعربة وذلك لنقد ىذه الطريقة يف الكتابة اليت هتدد للتنا العرب
اليت أضيفت اى ة اجلفلني العند مستخدمي برامج ا ادثة بأنواعها ، وقد نفذت الكتابة باستخدام حروف 

ورموز ادلطبوعة وادللصقة ، ، كما تضمنت اللوحة عددًا من إشارات التنبيو للوحة ع  تقنية الكوالج 
 ادلرسومة بألوان األكريلك. البالكبريي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م2011،  70×70ألوان و كوالج ، أعمال التجربة الذاتية ، بالكبريي مسنجر ،( من 41شكل )   
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( رأت 42الشكل )يف أحيان أخرى تستوحي الباحثة فكرة العمل من اخلامة ادلستخدمة يف التعبري ، ففي    
وىي نو  من وحدات التخ ين اليت مل تعد - األقراص ادلرنة الباحثة يف قطع البالستيك ادلأخوذة من

حيث قامت ادلك ة للصوت ، فأوحت ذلا بفكرة العمل )موسيقى( سماعات الما يشبو  -مستخدمة اآلن
بعض  ظهارإعملت على و  الكوالجمن خالل تقنية ىذه القطع يف أسفل ديني اللوحة  ب ضافةالباحثة 

إجياد التفاصيل لتبدو كسماعات حقيقة تتصاعد منها عالمات ادلوسيقى ، ويف ادلقابل عملت الباحثة على 
اللون األبيض بتلقائية على خلفية اللوحة الرمادية لتعطي نوعاً  سكبنظري تشكيلي لتلك األنلام من خالل 

ين ادلتقابلني أضافت الباحثة بعض ادللصقات من مستهلكات وللربط بني ىذين اجل أ من احليوية واحلركة ،
على كثرة ادللنيني حىت مل حيملون القيثار للداللة  رلهولني مظللة ألشخاص ىيئاتاحلياة اليومية كما أضافت 

  ي ىم.نعد من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م2011،  70×70ألوان و كوالج ، ، موسيقىأعمال التجربة الذاتية ، ( من 42شكل )  
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إىل اللوحة التشكيلية كان من أبرز ما دتي  بو الفن  واضحةإن دخول الصورة الفوتوغرافية بطريقة    
تقريباً اللوحة ألصقت الباحثة يف منتصف  ( حيث43الشكل )اجلماىريي ، وقد استثمرت الباحثة ذلك يف 

ىذه اللوحة اىتمامات ىذه ة العامية ، وتعكح بشعر منفوش "كدش" كما يسمى باللهج فىت شا صورة 
واللوحة يف رلملها عبارة عن توليفة  الفئة من الشبا  اللذين ال يهمهم سوي ماذا يأكلون؟ وماذا يلبسون؟

زلكمة من رلموعة من ادللصقات دلاركات ادلالبح وأكياس ادلطاعم مت الربط بينها من خالل تشكيالت 
 .وخباخات البوية نفذت باستخدام معجون احلائطعة ومالمح متنو خطية 

 

 
م2011،  70×70،ألوان و كوالج ، موضةأعمال التجربة الذاتية ، ( من 43شكل )   
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بعنوان قهوة وحاسو  ، حيث  (44الشكل )وبطريقة مشا ة استخدمت الباحثة أكياس ادلقاىي يف     
غطيت ثالثة أربا  اللوحة بأكياس ادلقاىي بينما غطي ربعها األخري بقطعة من كرتون احلاسو  ، ومت الربط 
بني ادلساحتني مبجموعة من الًتوس ادلرسومة باأللوان وتروس أخرى مت إلصاقها وىي يف أصلها أج اع من 

ا لتصبح مسطحة ، وقد اختارت الباحثة الًتس كرم  للحركة أقراص مرنة وأغطية مشروبات غازية مت  رقه
ادلستمرة ، فالقهوة مشرو  يتمتع عماىريية عالية وارتبطت عند الكثريين بساعات العمل والرغبة يف اإلنتاج 

 الذي غالباً ما يكون يف العصر احلاضر باستخدام احلاسو .
 

 
 
 

م2011،  70×70ألوان و كوالج ، ، سو قهوة وحاأعمال التجربة الذاتية ، ( من 44شكل )  
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أال وىي قضية سيول جدة ، وبطريقة سلتلفة إىل حد ما تناولت الباحثة قضية ىامة من قضايا الرأي العام     
حيث قامت بتسييل خامة  ، أو التقطري مستخدمة تقنية التسييل( 45الشكل ) الباحثة يفع ت عنها 

فساع إىل اجلبح قبل جفافو لتع  ، مث أضيفت بعض قطع الفسي ةة البارز اجلبح بتلقائية داخل إ ار اللوح
عن الدمار الذي أصا  ادلدينة ، وبعد جفاف اجلبح قامت الباحثة بتلوينو بدرجات البي واألزرق مع ترك 

 ، وقد أضافت الباحثة إىل اللوحة بعض احللقات اخلشبية ادلربو ة باحلبال اليت متاحات البيضاع بعض ادلس
نقاذ ، كما تجرَكت خلفية اللوحة يف ج ع منها دون شدىا وتثبيتها على إ ار اللوحة مبا يوحي مبحاوالت اإل

 ( باللون األمحر الذي يشري إىل خطورة الوضع.Jeddahمعاجلة وكجتب عليها كلمة )

 

 

م2011،  70×70ألوان و كوالج ، ، سيول جدةأعمال التجربة الذاتية ، ( من 45شكل )  
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 شكلومن ادلخا ر اليت يواجهها رلتمعنا ا لي أيضاً حوادث السري وىو ادلوضو  الذي تناولتو الباحثة يف    
اللوحة تبدو كمخطط  رق  بعت عليو آثار إ ارات السيارات بتقنية البصم باأللوان والطبع على ( 46)

ثار يف بؤرة العمل الواقعة ديني أسفل اللوحة حيث ، تلتقي ىذه اآلالعجائن وذلك باستخدام ألعا  األ فال 
رلموعة  ألصقتقطرت الباحثة أسفل ىذه ادلنطقة قلياًل من الشمع األمحر مبا يوحي بسيالن الدماع ، كما 

وقصاصات جرائد وغريىا ، مث ثبتت فوقها  وأغلفة لصق اجلروحمن القصاصات ادلطبوعة  لت صورة لسيارة 
 خوذة من ألعا  األ فال.ثالثة إ ارات جاى ة مأ

 
 

م2011،  70×70،ألوان و كوالج ، حوادث السريأعمال التجربة الذاتية ، ( من 46شكل )  
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ليكًتونية تتناول أخبار ادلبتعثني ي حتمل اسم سفراع وىو اسم صحيفة إ( فه47) أما اللوحة األخرية شكل   
رمست الباحثة وقد اللوحة حتكي كفاح ادلبتعثني وتنافسهم لنيل أعلى الرتب العلمية ،  ،السعوديني وشؤوهنم 

يف أسفل اللوحة بطريقة جتريدية ىيئات ألشخاص يف تكوين ىرمي ويف أعلى اذلرم أضافت صورة لطالب 
اللوحة  أما خلفيةحيمل وثيقة التخرج اليت يسعى إليها كل مبتعث ، وألصقت عوار الصورة كلمة سفراع ، 

لصاق( حيث ألصقت الباحثة عدداً من ادلطبوعات األجنبية قنييت الكوالج والديكوالج )ن   اإلفقد نفذت بت
كاع إشارة إىل اللربة ا يطة  ؤالع ادلبتعثني ، كما ألصقت غالفًا لكتا  حيمل عنوان ادلبتعث السعودي والذ 

 .الثقايف
 

 
 

م2011،  70×70،ألوان و كوالج ، سفراعأعمال التجربة الذاتية ، ( من 47شكل )  
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 تقنيات التجربة:
 من التوضيح السابق لنيعمال صلد أن أىم التقنيات اليت استخدمتها الباحثة ىي ما يلي :

استخدام خامات مصنعة أو  بيعية ومعايشتها مع  (2002وىو كما ذكر امساعيل ) الكوالج: (1
األلوان كخامة تقليدية على سطح اللوحة التصويرية ، وتعود بدايات الكوالج إىل احلركة التكعيبية 

 والدادية.

( ن   اإللصاق حيث يقوم الفنان ب لصاق اخلامة أو 1996وتعي كما أشار أمه  ) الديكوالج: (2
  ن   قسم منها ليعطي إحياع القدم.وضع  بقة من اللون مث يعود إىل

( رش اللون بطريقة آلية ال واعية 2011وىي كما أشار آل وادي )السكب والتقطري أو التسييل : (3
 على مسطح الرسم ، ابتكرىا أندريو ماسون و ورىا بولوك فيما عرف بالرسم احلركي.

تعتمدان على ترك آثار  (2011تتشا ان إىل حد كبري ومها كما أشار آل وادي ) الطبع والبصم: (4
 أو األلوان.األشكال على السطح التصويري ، إما باستخدام العجينة الصملية 

 
 ة:خامات التجربأدوات و 
 سم.70يف  70لوحات من اخلشب مبقاس  (1

ت أيضاً خدموألوان ال يت بشكل كبري ، كما استج  األلوان : مت استخدام ألوان األكريلكالفرش و  (2
 البوية.وخباخات ل وأقالم األقالم اخلشبية والباستي

خامات بيئية من مستهلكات احلياة اليومية ، مثل : القصاصات ادلطبوعة من صحف ورلالت  (3
 أل فال ،ادلالبح ، أغطية ادلشروبات اللازية ، بقايا ألعا  ا وملصقاتوإعالنات ا الت التجارية 

مناديل سفرة ، ، أقراص مرنة قددية ،  ع أمحر ، كراتني ، حبال ، حلقات خشبية ، ورق ىدايا 
 مسامري.

، قطع  البالستيكرقام اجلاى ة وادلصنوعة من الفلني أو األشياع اجلاى ة : مثل احلروف واأل (4
 الفسيفساع البالستيكية.

واجليسو واجلبح وقد استخدمتها الباحثة لتثبيت وسائط تثبيت : مثل غراع اخلشب وادلعاجني  (5
 اخلامات على اللوحات كما استخدمت أحيانا لعمل مالمح وتأثريات فنية.
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 :المقابالت اإلثنوغرافية:  ثالثاً 
 اتبعتهممما الباحثمممة السمممتكمال ادلقارنمممة بمممني يتضممممن ىمممذا اجلممم ع ممممن البحمممث عرضممماً لاجمممراعات البحثيمممة الممميت    

مممن خممالل إجممراع ادلقممابالت  وذلممكالتعبرييممة التجريديممة والفممن اجلممماىريي علممى مسممتوى التممذوق واالسممتجابة ، 
 بعممض اللوحمات المميت دتثممل كممالً ، وذلممك بعمد أن تعممرض علمميهن  عينممة قصممدية ممن  البممات الفممن رافيمة مممعاإلثنوغ

وللتحقمق ممن أمهيمة  ،للبحمث  الميت أنتجتهما يف التجربمة الذاتيمة الباحثمة عمالأبعض ومن ضمنها ادلدرستني  من
االجتاه الفلسفي يف تع ي  قيمة التواصل مع ادلتلقي قامت الباحثة بتصميم ادلقابالت اإلثنوجرافية وتنفيمذىا عم  

 اخلطوات التالية :
 : مع وعينة البحث على النحو التاليتحديد مجت (1

قسمم الرسمم والفنمون بكليمة التصماميم والفنمون عامعمة ادللمك عبمد ب  البات ادلسمتوى الثمامنالباحثة  تار اخت    
وتمم ر الباحثممة اختيارىمما ذلممذا ادلسممتوى لكممون الطالبممات   البممة ، 32وعممددىن  كمجتمممع للبحممث ،  عممدة الع يمم 
ا ادلختلفة ، ونظمراً دلما قد سبق ذلن التعرف على ىذه االجتاىات الفنية من خالل مادة تاري  الفن مبستوياهتفيو 

الباحثممة  قممة كيفيممة ، وحممىت تأخممذييتطلبممو ادلممنهج اإلثنمموغرايف مممن معايشممة ادلفحوصممني والتعبممري عممن حمماالهتم بطر 
 16مت اختيمممار فقمممد ،  رافيمممةادلقمممابالت اإلثنوغ تسمممجيل ورصمممد اسمممتجابات عينمممة البحمممث عممم  وقتهممما الكمممايف يف

 .% من رلتمع البحث50أي ما نسبتو كعينة قصدية للبحث  من ادلستوى الثامن  البة
 

 تحديد أدوات البحث على النحو التالي : (2

 الفنانني: استمارة اختيار 

مت ديثلمممون التعبرييمممة التجريديمممة والفمممن اجلمممماىريي ، لفنمممانني زلليمممني  عممممالرلموعمممة أ تضممممنت ىمممذه االسمممتمارة  
، للتعمممرف علمممى االجتممماه األكثمممر قبممموالً رافيمممة الطالبمممات أثنممماع ادلقمممابالت اإلثنوغعلمممى اقمممًتاحهم لتعمممرض أعمممماذلم 

ترشميح األمسماع األكثممر عرضمها علمى ادلختصمني ليممتم  ممدف  مت تصممميم ىمذه االسمتمارةقمد و وتمأثرياً يف ادلتلقمي ، 
 . نيادلطلوب نيدتثيالً لالجتاى

  عرض بوربوينت: 

 اليت مت اختيارىا.عمال التعبريية التجريدية والفن اجلماىريي األرلموعة من  العرض يتضمن
  ادلقابلة اإلثنوغرافية :بطاقة 

تقمميح مممدى تفاعممل الطالبممات مممع أعمممال المميت سممئلة األ مممن رلموعممة المميت حتتمموي علممىقابلممة ادلمت تصممميم بطاقممة 
 .االجتاىني  دف التعرف على االجتاه األكثر قبوالً لديهن 
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 على إتن الجهات المختصة. الحصول (3

بعد التواصل مع عمادة كلية الًتبية عامعة أم القرى مبكة ادلكرمة ، قامت العممادة مبخا بمة رئيسمة قسمم الرسمم 
قممابالت مممع  البممات ادلسممتوى الثممامن  مممن قسممم ألخممذ األذن بمم جراع ادلوالفنممون عامعممة ادللممك عبممد الع يمم  عممدة 

 لفنون عامعة ادللك عبد الع ي .الرسم والفنون بكلية التصاميم وا
 

 :إجراء المقابالت (4
اىدة اسمممتجابات الطالبمممات  بعمممد مشممم بالت مباشمممرة ممممع عينمممة البحمممث وتسمممجيلالباحثمممة بممم جراع ادلقممماقاممممت  

إجمممراع ادلقمممابالت بقسمممم الرسمممم والفنمممون يف الفصمممل الدراسمممي الثممما  ممممن عمممام مت الطالبمممات للعمممرض السمممابق ، و 
 ويف القاعات الدراسية للطالبات. الباحثةمكتب يف   ىم1432-1433

 



 

 

 

 

 

 

 الرابع:الفصل 

 تحليل المقابالت اإلثنوغرافية 

 

 أوالً : تحليل بيانات المقابالت اإلثنوغرافية

 اإلثنوغرافية ائج المقابالتثانياً: نت
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 المقابالت اإلثنوغرافية: بيانات تحليلأوالً :

 على النحو التايل:إىل ثالث فئات استجابات الطالبات يف ادلقابلة  انقسمت

التجريدية التعبًنية بشكل واضح ، حيث كانت مجيع استجاباهتم  فقط ديلن إىل طالبتٌن (1
، اإلجيابية لصاحل ىذه ادلدرسة يف رلموعات اللوحات اخلمسة اليت مت عرضها على الطالبات 

 % من عينة البحث5.212أي ما نسبتو 

( على النحو 1( َو )4الطالبات ظهرت لديهن استجابات زلايدة يف اجملموعة ) % من552.1 (2
  التايل:

 

اللوحات يف رلموعات  أبدين استجابات متنوعة بٌن ادلدرستٌنطالبات ال % من 1..15 (3
 اخلمسة على النحو التايل:

 
 طالبات ديلن بشكل كامل إىل الفن اجلماىًني2 مل توجد من بٌن العينة (4

 

 عدد الطالبات م
عدد االستجابات 
 للفن الجماهيري

عدد االستجابات 
 التجريدية للتعبيرية

 االستجابات المحايدة

 5 5 5 طالبتٌن 1
 5 . . طالبة 2
 5 5 5 طالبة 3
 5 4 - طالبة 4

 عدد االستجابات للتعبيرية التجريدية عدد االستجابات للفن الجماهيري عدد الطالبات م
 5 4 طالبتٌن 1
 . 5 طالبتٌن 2
 5 . طالبة 3
 4 5 طالبات4 4
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 :متفاوت على النحو التايلعدد أفراد أسر الطالبات  رجوع إىل بيانات العينة جند أن وبال

 

 النسبة المئوية عدد التكرار عدد أفراد األسرة م

 %52.1 طالبة 5 . 5
 %552.1 طالبات 1  5 .
 %57271 طالبات 5 7 5
 %52.1 طالبة 5 7 4

 %57271 طالبات 5 9 1
 %5.21 طالبة . 51 5

 %52.1 طالبة 5 54 7

13% 

56% 

31% 

 استجابات الطالبات
 (1)شكل 

 تعبيرية تجريدية

 استجابات متنوعة بين المدرستين

 5و   4استجابات محايدة في المجموعة 
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 لدى عينة البحث إىل فئتٌن على النحو التايل:فقد انقسم  مستوى تعليم الوالدينأما 

 % من عينة البحث كما يلي:11تعليم الوالدين متوافق لدى  (5

 

 % من عينة البحث على النحو التايل:11تعليم الوالدين غًن متوافق لدى  (.

6% 

31% 

19% 
6% 

19% 

13% 

6% 

 عدد أفراد األسرة
 (2)شكل 

 فرد 2

 أفراد 6

 أفراد 7

 أفراد 8

 أفراد 9

 أفراد 10

 فرد 14

 النسبة ادلئوية مستوى التعليم عدد الطالبات م
 % 5.21 تعليم أساسي طالبتٌن 5
 %52.1 تعليم ثانوي طالبة .
 %552.1 تعليم جامعي طالبات 1 5

 النسبة ادلئوية مستوى تعليم األم مستوى تعليم األب عدد الطالبات م
 %52.1 جامعي دراسات عليا طالبة 5
 %52.1 متوسط دراسات عليا طالبة .
 %5.21 ثانوي جامعي طالبتٌن 5
 %52.1 متوسط ثانوي طالبة 4
 %52.1 غًن متعلمة ثانوي طالبة 1
 %52.1 ثانوي ابتدائي طالبة 5
 %52.1 جامعي - طالبة 7
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 فئات على النحو التايل: 5فقد انقسمت العينة إىل  مستوى دخل األسرةأما من حيث 

 النسبة ادلئوية الفئة م
 %57271 مستوى اقتصادي عايل وديتلكون السكن 5
 %57271 مستوى اقتصادي متوسط وديتلكون السكن .
 %5.21 مستوى اقتصادي متوسط والسكن إجيار 5

 

 

13% 

7% 

31% 

6% 
6% 

13% 

6% 

6% 

6% 
6% 

 تعليم الوالدين
 (3)شكل 

 (تعليم أساسي)متوافق 

 (تعليم ثانوي)متوافق 

 (تعليم جامعي)متوافق 

 (جامعي/دراسات عليا)غير متوافق 

 (متوسط/ دراسات عليا )غير متوافق 

 (ثانوي/ جامعي )غير متوافق 

 (متوسط/ ثانوي )غير متوافق 

 (غير متعلم/ ثانوي )غير متوافق 

 (ثانوي/ ابتدائي )غير متوافق 

 (جامعي/-)غير متوافق 

19% 

69% 

12% 

 دخل األسرة
 (4)شكل 

 عالي ويمتلكون السكن

 متوسط ويمتلكون السكن

 متوسط والسكن إيجار
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 اىتمامات ثقافية وفنية وذبميلية وتكنولوجية على النحو التايل: بٌن اهتمامات طالبات العينةوتنوعت 

 % من العينة لديهن اىتمامات فنية952712 (5
 ذبميلية2% من العينة لديهن اىتمامات 5721 (.
 % من العينة لديهن اىتمامات تكنولوجية57212 (5
  ثقافية2 من العينة لديهن اىتمامات% 1. (4

 فقد كانت على النحو التايل: اهتمامات أسرهن الثقافيةأما عن 

 % من أسر العينة لديهم اىتمامات فنية112 (5
 دينية2 من أسر العينة لديهم اىتمامات% 45271 (.
 سياسية2 اىتماماتمن أسر العينة لديهم % 552.1 (5
 نفسية اجتماعية2 من أسر العينة لديهم اىتمامات% 1. (4
 رياضية2 من أسر العينة لديهم اىتمامات% 52.1 (1
 معينة2 لديهم اىتمامات ال يوجد من أسر العينة%  1. (5

 تبٌن التايل: وسائل الترفيه األكثر شيوعاً لدى األسرة داخل المنزلوبسؤال الطالبات عن 

 يستخدمون وسائل تكنولوجية2 لعينةأسر ا% من 57271 (5
 يستخدمون وسائل إعالم2 أسر العينة% من 152.1 (.
 يستخدمون وسائل ثقافية2 أسر العينة% من 552.1 (5
 % أخرى )جلسات عائلية(5.212 (4

 لدى أسر العينة على النحو التايل: وسائل الترفيه خارج المنزلبينما كانت 

 يذىبون إىل البحر واحلدائق2 أسر العينة% من 7721 (5
 يذىبون للتسوق2 أسر العينة% من 57271 (.
 يذىبون إىل ادلطاعم2 أسر العينة% من 5721 (5
 يذىبون إىل ادلدن الرتفيهية2 أسر العينة% من 1. (4
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 يذىبون إىل ادلعارض وادلراكز العلمية2 أسر العينة% من 5.21 (1

 ى ىذا النحو:لدى أسر العينة فقد كان عل الترفيه في السفرأما عن 

 % من أسر العينة يذىبون إىل ادلدن الرتفيهية2 752.1 (5
 يذىبون إىل التسوق2 أسر العينة% من 57271 (.
 يذىبون إىل ادلطاعم2 أسر العينة% من 45271 (5
 يذىبون إىل البحر واحلدائق2 أسر العينة% من 45271 (4
 يذىبون إىل ادلتاحف واآلثار2 أسر العينة% من 45271 (1
 يذىبون إىل ادلعارض وادلراكز العلمية2 العينةأسر %  من 5.21 (5

 ملخص إجابات الطالبات على أسئلة المقابلة

 (5شكل ) : هل الفن يعبر عن فكرة أم عاطفة ؟1س

 
 

 

فكرة 
6.25 

 18.75عاطفة  

 31.25اإلثنين معاً 

اإلثنين معاً لكن العاطفة 
 43.75أكثر 

 (5شكل )  فكرة أم عاطفة
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 : هل وظيفة الفن تنفيسية أم اجتماعية تفاعلية؟2س

 

استخدامه ليمثل شيء في  : هل تميلين الستخدام اللون للتعبير عن ذاتك ، أم3س
 الواقع؟

 
 

6% 

6% 

63% 

6% 

19% 

 اجتماعية تفاعلية

 تنفيسية

 اإلثنين معاً 

 اجتماعية تفاعلية غالباً 

 تنفيسية غالباً 

 (6)شكل الفن  وظيفة

 25للتعبير عن الواقع 

للتعبير عن ذاتي 
56.25 

 18.75اإلثنين معاً 

 (7شكل ) استخدام اللون
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 : هل تفضلين العمل الفني الواضح البسيط أم الغامض المبهم؟4س

 

 

: أي األعمال تفضلين األعمال التي تحتوي على أشكال مألوفة أم األعمال التي 5س
 تخلو منها؟

 
 

 الواضح البسيط
37% 

 الغامض المبهم
37% 

أحيانا الغامض 
 وأحياناً البسيط

13% 

 المتوسط بينهما
13% 

19% 

50% 

25% 

6% 

 ذات األشكال المألوفة

 الخالية من األشكال المألوفة

 حسب طريقة توظيفها

 يتساوى وجودها أو عدمه

 (8شكل ) الواضح أم الغامض

 (9) شكل األشكال المألوفة
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 : ما هي العوامل التي تجعل العمل الفني أكثر تأثيراً بوجهة نظرك؟6س

 % من عينة البحث ذكرت اختيار األلوان152.12 (5
 % من عينة البحث ذكرت موضوع العمل452712 (.
 % من عينة البحث ذكرت غرابة الفكرة وجدهتا552.12 (5
 % من عينة البحث ذكرت اإلبداع باخلامات552.12 (4
 البحث ذكرت التقنيات اللونية2 % من عينة1. (1
 % من عينة البحث ذكرت قوة وترابط التصميم5.212 (5
 % من عينة البحث ذكرت الغموض5.212 (7

 طالبات ، نوردىا على النحو التايل:الكما ظهرت استجابات أخرى مل تتكرر عند بعض 

  عن فكرة  ( : العمل الفين بنظري نوعان ، عمل يعرب عن فكرة واعية وعمل يعرب5)الطالبة
الالوعي يكون الفنان منفعاًل ويرسم شيئاً ال يعي ما ىو مث يدركو بعد ذلك العمل ، ال واعية 

، والواعي ىو الذي يرمسو الفنان بتخطيط مسبق ويعرب عن شيء مر بو ويريد التعبًن عنو ، 
 منو2 وأنا أتأثر بالعمل الواعي ادلفهوم الواضح أكثر ، قد يكون غريباً لكن أفهم ادلقصود

 ( 1الطالبة : ) أفضل العمل الذي حيتوي على عناصر قليلة مركزة ومساحات واسعة مرحية
، فكل ما   هاالتفاصيل واألشياء الكثًنة القريبة من بعضو يزعجين العمل ادلزدحم باخلامات و 

وجذبًا لالنتباه ، وكلما زاد الزحام والتفاصيل  كان العمل بسيطاً ومرحيًا كل ما كان أكثر قوةً 
 تصبح مزعجة للنظر ويصعب الرتكيز فيها وإدراكها2

 ( 7الطالبة : ) أن يكون العمل  دبعىنحيكي قصة وفيو عمق ، العمل ادلؤثر ىو العمل الذي
 زلماًل بالرموز اليت ربتمل دالالت كثًنة2

 ( ادلعاجلات الفنية 7الطالبة : ) ة هتمين وذبذبين وىي اليت ذبعل العمل مؤثراً كيليالتشواحللول
 أكثر من ادلوضوع2

 ( 51الطالبة : ) ًالعمل الذي حيكي بصدق معاناة فئة بائسة ، أو يكون متضمنًا مأساة 
كثًناً ورسالتو تصل إيل أكثر من أي عمل عادي أو عمل مبهج   وحزناً ، فهذا العمل يؤثر يفي 

 ين أتأثر بشكل كبًن جدا2ًمثالً فإ فيها طفل باك   فلو رأيت لوحةً ، 
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 ( 55الطالبة : ) حبيث تظهر ىوية الفنان فأميز مثاًل أن ىذا ذبعل العمل الفين مؤثراً األصالة
حداثة  هاالفنان عريب مسلم ، فال أحب اللوحة اجملردة من ىوية الفنان ، فتكون اللوحة في

جيعلو مؤثرًا يبهر اجلمهور أيضًا اإلتقان يف العمل الفين و وبنفس الوقت فيها ىوية وانتماء ، 
 ىو فال يستطيع صرف نظره عن العمل2ويشد انتبا

 

 : هل هناك عالقة بين الفن والبيئة وبين الفن والحياة ؟ 7س

 أجابت مجيع طالبات العينة بـ: نعم

 

 : كيف تؤثر البيئة في أعمال الفنان؟8س

 ىي:عناوين أساسية  4كانت إجابات الطالبات على ىذا السؤال تدور حول 

 :وموروثها أواًل: اختيار ادلوضوعات وادلفردات من البيئة 

من عينة البحث ذكروا أن الفنان يتأثر يف اختيار موضوعاتو وأشكالو ومفرداتو بالبيئة  81.25%
( إمنا ينقل من عناصر البيئة 54ذكرت الطالبة ) كما  الفناناليت يعيش فيها وذلك بطرق سلتلفة ، ف

( أن الفنان األول على سبيل ادلثال صور لنا بيئتو وذبارهبا والقصص اليت 7ومفرداهتا ، وأضافت الطالبة )
العصر الذي عاش فيو وانتمى دارت فيها وانتقلت إلينا وعرفناىا من خالل أعمالو فكان فنو شاىداً على 

 إليو2

من  يكون متأثرًا بالبيئةعندما يبدع أن الفنان  الطالباتلنقل والتسجيل ادلباشر ذكرت وبعيدًا عن ا 
يأخذ منها وحيورىا  وعناصره ، يعرب عنها ويستوحي منها موضوعاتوف، واألشياء اليت يراىا فيها حولو 

انتماؤه إىل بيئة معينة ، وقد أشارت بصمتو اخلاصة و  ظهرفت ،وجيدد فيها بطرق معاصرة بشكل مبتكر 
هم ويعكسون أصالة الفنون العربية ،  مثاًل يعربون عن تراثأن الفنانٌن السعوديٌنإىل ( 51الطالبة )

( على ىذا ادلعىن بقوذلا "لن يرسم الفنان السعودي شوارع أوروبا مثاًل ، إال إذا كان .5وأكدت الطالبة )
إذ تشًن إىل أن الفنان مهما تأثرت رؤيتو النظر ىذه  ة( وجه.البة )وتؤيد الط عاش فيها وتأثر هبا"،
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الفنان السعودي كما اليت نشأ فيها وارتبط هبا ، و  خالل أسفاره يظل أثرًا عابرًا ال يعادل تأثره ببيئتو
 بالرتاث واألشياء البدوية وحين إىل ذلك ادلاضي ادلطبوع يف ذاكرتو ووجدانو2( مولع 5ذكرت الطالبة )

العالقة بٌن الفنان والبيئة كبًنة ( تأثر الفنان ببيئتو بقوذلا "55وبشيء من التفصيل وضحت الطالبة ) 
مكن أن يأخذ الفنان وحدة زخرفية من من ادلال يتقيد هبا كثًنًا ، فمثاًل  و، فالفنان يأخذ من بيئتو لكن

ليس بالضرورة أن تظهر رموز البيئة  بيئتو وجيردىا ويضمنها العمل فيصبح مفعمًا بروح ىذه البيئة ، لكن
من رموز  فيأخذ كل حديث ومعاصر ،بطريقة مباشرة أو بشكل واضح ، بل يقتبس منها وخيرجها بش

ثقافتها ، وتنعكس يف أعمالو روح البيئة اليت نشأ فيها من خالل تقسيماتو من البيئة ، يستوحي 
، فيقدم ديثل بيئتو دبوروثها ان ىو الذي ( فرتى أن أصدق فن51وأفكاره" ، أما الطالبة )وخطوطو 

نفس عن نفسو ، فيموضوعات اجتماعية من الواقع ويدخل الرتاث فيها ، ويقدمها بطريقة معاصرة 
يقدم بذلك ىو و يبحث عن اجلديد دائمًا الذي اجليل اجلديد يف ذات الوقت يقدمها إىل يؤدي رسالة و 

 تهم2ذلم تراثهم بشكل حديث وأصيل يناسب رؤي

( إىل وجود فروق فردية بٌن الفنانٌن فقد يعيش فناَنٌن ببيئة واحدة لكن زبتلف 1أشارت الطالبة )و 
 نظرة كل منهما ذلذه البيئة وطريقة تفاعلو معها ، كما زبتلف ادلوضوعات باختالف البيئات فهي يف

أشكالو وتكويناتو  اجلبال سلتلفة عن السواحل مثاًل ، وىذا االختالف ديتد أيضا إىل خطوط الفنان يف 
( "فسكان السواحل تبدو خطوطهم مرنة ومتحركة وانسيابية خبالف سكان .5كما ذكرت الطالبة )

 الداخل اليت قد تكون خطوطهم أكثر مجوداً واستقامة"

 األلوان :اختيار ثانياً: 

، فأعمالو تعكس ألوان % من عينة البحث أتفقوا على أن البيئة تؤثر يف اختيار الفنان أللوانو 11
يأخذ من ألوان البيئة اليت  فهو،  أكثر ما تؤثر يف ألوان الفنانالبيئة ( أن .حيث تعتقد الطالبة )، بيئتو 

مثاًل سبيل إىل األلوان الرتابية ادلرتبطة بالبيئة السعودية الصحراوية أما أنا من القرية يعيش فيها ، فصديقيت 
 ( "7تقول الطالبة )فألواين تدخل فيها تدرجات األزرق ، وبنفس ادلنطق  أكثر بالبيئة الساحلية فتأثري

البيئة تؤثر على شخصية الفنان وذوقو وميولو ، فساكن اجلبل مثاًل يكون يف طبعو شيء من القسوة 
تنعكس يف ألوانو القوية الصارخة وضربات الفرشاة العنيفة ، بينما ساكن الساحل أكثر ىدوء ورقة 
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س أيضا يف أعمالو ىذه الرقة واأللوان اذلادئة اخلفيفة ، فالبيئة تؤثر يف اختيار الفنان لأللوان ونعومة تنعك
ويعرب هبا يف من الرتاث ألوانو  الفنان قد يأخذ( إىل أن 5كما أشارت الطالبة )  " ،وطريقة تناولو ذلا

  2 أعمالو

 ثالثاً: تأثر الفنان بواقع رلتمعو:

 يت فيها حروب مثالً البيئة الأكدوا على تأثر الفنان بظروف رلتمعو ، ف% من عينة البحث 55225
، كما أنو وخوف  من قتل ودمار تعكس حالة اجملتمع حزينة مأساوية وضوعاتسيعرب الفنان دب

، أما الفنان الذي  سيستعمل سللفات احلروب ودمارىا يف لوحاتو ، كبقايا الرصاص واحلطام وادلعادن مثالً 
ىادئة مستقرة فسيعرب بأشياء مجيلة وألوان مفرحة مبهجة ، من زاوية أخرى أشارت ة مزدىرة يعيش يف بيئ

( إىل أن الفنان يتأثر فنو تبعاً للبيئة والثقافة اليت نشأ هبا ، ورلتمعو الذي يعيش فيو ، ىل ىو 5الطالبة )
 رؤيتها معات ادلنفتحة تكوناجملت ( ىذا ادلعىن بقوذلا "54رلتمع زلافظ أم منفتح ، كما أكدت الطالبة )

على حضارات أكثر من  ة ، سكان السواحل خيالطون الناس أكثر ويطلعونأوسع من اجملتمعات ادلنغلق
 "2احملصورين يف اجلبال مثالً 

 رابعاً: خامات الفنان:

من عينة البحث أشارت إىل أن الفنان إمنا يبدع أعمالو من اخلامات البيئية ادلتوفرة ، واليت  57275%
 ومن زمن إىل آخر2 زبتلف من منطقة إىل أخرى

 احلياة اليومية:اختيار ادلوضوعات وادلفردات من خامساً: 

ة % من عينة البحث ذكرت أن الفن يستوحي موضوعاتو من البيئة احمليطة واحليا52.1
 اليومية ادلعاصرة2

 فيها كل رلموعة)انظر ادلالحق(  رلموعات من اللوحات  1مث عرضت على الطالبات * 
ذبريدية وأخرى من الفن اجلماىًني وأجابت الطالبات عن األسئلة ادلطروحة  لوحة تعبًنية

 :حوذلا على النحو التايل
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 تعبيرية تجريدية ، مهدي الجريبي 1( لوحة 1المجموعة ) 
 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 االرتباط بالمجتمع

 غَت مرتبط مرتبط

تعرب عن ألواهنا جداً باىتة ، الفراغ فيها كبَت جداً ، مل أشعر أهنا  2
 شيء أساساً ، فهي ليس ذلا موضوع

من ادلمكن أن يكون مرتبطاً فهو  ، "جدار قدمي". مرحية للعُت وىادئة 4
 مأخوذ من البيوت الشعبية.

 

5 
مل أر ذلا عنواناً أو موضوعاً ، شعرت وكأهنا طاولة أو قاعدة 

 واتسخت باأللوان أثناء قيام الفنان بأعمال أخرى عليها
 ألواهنا ، "أحصنة".أعجبتٍت  11

ليس لو عالقة باحلياة  
 االجتماعية

 أعجبتٍت ألواهنا ، "قرية جرداء". 14 ليس فيها شيء جيذبٍت وليس فيها موضوع فهي رلرد "شخمطة" 6
ال أشعر أهنا مرتبطة  

 باحلياة االجتماعية.

وكأن الفنان يفضفض العمل تعبَتي  9 شعرت أهنا خربشة والبياض فيها أشعرين أهنا غَت مكتملة. 7
 ، "قرية"

 ال ، غَت مرتبط. 

12 
شعرت أهنا من ادلمكن أن تكون خلفية لشيء ما ، مل أشعر 

بالتباين بُت أجزائها فألواهنا متشاهبة يف كل األضلاء ، مل جتذبٍت 
 فليس هبا عناصر.

8 
ألواهنا ىادئة أعجبتٍت ، "مساحات 

 لونية".

غَت مرتبط حبياتنا  
 االجتماعية.

،  ااها وتلاائيتهاَت ألواهنا مجيلة، وتأث 11 غَت مفهوم ، خال من اجلاذبية ، رلرد ألوان بال موضوع 15
 "مل تسمي الطالبة اللوحة"

ال يصف شيئاً معيناً يف  
 احلياة االجتماعية.
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16 
استخدام الفنان للونُت أو ثالثة مل جيذبٍت ، ليس فيها عنصر 

أفهم دالالاها فهي خاصة واضح أو شكل ، فيها رموز شخصية مل 
 بالفنان وليس بعامة اجلمهور.

1 
مكتمل ، مًتابطة تبدو كشيء واحد 

، " جدار ،  جدار أو بالط أو رخام
 جدارية".

ال يرتبط بواقعنا احلايل ،  
لكنو يرتبط بشيء يف 
ادلاضي ، ويعرب عن 

 الفنان.
  

3 
غريبة ولو أضيفت عليها بعض 
،  اخلامات واألشياء ستصبح أمجل

 "فضفضة".

قد يكون فيو ارتباط باجملتمع ، 
فالفنان ينفس عن ذاتو وقد يصل 
 شعوره للمتذوقُت ولكن ليس للكل.

 

  
13 

ذكرتٍت بأيام الطفولة ، "حنُت 
 ادلاضي".

مرتبط حبيايت االجتماعية بشكل 
شخصي ، فهو يذكرين بتعبَتايت يف 

 مرحلة عمرية معينة.
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 فن جماهيري ، باسم الشرقي 2اللوحة  (1المجموعة )

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 االرتباط بالمجتمع

 غَت مرتبط مرتبط

8 
وال عالقة العناصر ببعضها ، ومل أحب  مل تعجبٍت ألواهنا

 2 دخول الصور الفوتوغرافية يف العمل خاصة صورة الشيشة.
صورة سعاد حسٍت وألواهنا أعجبتٍت 

 ، "سعاد حسٍت"

مرتبط جداً بالواقع ، خصوصاً الشيشة فهي 
أمامنا طوال الوقت وىي تعرب بشكل كبَت عن 

 واقع احلياة يف مصر.

 

3 
عادية ، التكرار رتيب ، مفككة غَت مًتابطة إال من خالل 

اللون حُت اعتمد األزرق كخلفية مث وزع اللون األمحر 
 والفوشي ، تصميمها وتركيبها مل يعجبٍت.

5 

ألهنا تدل على الفن من خالل 
صورة ادلمثلة ، وفيها رموز تفاعلت 
 معها ، "قهوة مصرية يف احلسُت".

ا الذي نعيشو ، معظم مرتبطة جداً ، من واقعن
الناس خاصة يف اإلجازات خاصة جيلسون يف 

ادلااىي يدخنون ويشاىدون التلفاز واألفالم بال 
 ىدف.

 

4 
مزدمحة هبا الكثَت من التفاصيل ، وبعضها غَت متناسق مع 

 6 بعض وغَت مرحية.

حتوائها على عناصر وأشكال  ال
ت كثَتة ، "سعاد حسٍت" سأل  

ادلمثلة ومست الطالبة عن اسم 
 .العمل

سعاد حسٍت ىي ادلسيطرة يف اللوحة ، وأنا ال 
 أعرف أدوارىا أو مدى تأثَتىا يف اجملتمع.

 

 صورة سعاد حسٍت ، "حكاية". 7 واضحة ، لكن العناصر مفككة مشتتة واأللوان غَت مًتابطة 1
رمبا تكون سعاد حسٍت أدت رسالة يؤيدىا فيها 

 الفنان ويريد التعبَت عنها ، وأنا مثلو أنتاي من 
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صور الشخصيات ادلعروفة ما ديثلٍت يف ادلواقع 
 االجتماعية على االنًتنت.

 12 وجود الصورة الفوتوغرافية يف العمل 9
فيها ألوان وعناصر ، "مصر 

 الاددية".
األكرب منا  سناً لكن مرتبط اجتماعياً باجليل 

  ليس جيلنا. 

11 
ألواهنا قوية وغَت مًتابطة ، الصور مل تعجبٍت فهي غَت مندرلة 

يف التكوين ، تركيبها عشوائي ، مفككة وعناصرىا غَت 
 مًتابطة.

15 

ألين فهمتها فيها أشكال وألوان 
استوحي أمساً أحاول لفتت نظري ، "

من نظرات ادلمثلة وطرياة فمها 
 تريد أن تاول شيئاً"وكأهنا 

أرى أن الفنان مجع يف العمل أشياًء مضرة 
باجملتمع ، كالشيشة والتمثيل الذي يوصل رسالة 

خاطئة ، قد يكون ىدفو انتاادىا وقد تكون 
 عادية بالنسبة لو.

 

 16 العمل غَت مرتب وغَت متناسق. 11
فيها فكرة جديدة واضحة ومعاصرة 

 ، "سعاد حسٍت".

االجتماعية يف فًتة ساباة وليس معرب عن احلياة 
اآلن ، فهذه األفالم ادلصرية الاددية كانت منتشرة 

ومؤثرة حىت خارج مصر ، فهي جزء من ثاافة 
آباءنا يتابعوهنا ويتأثرون هبا كاألفالم الًتكية مع 

 جيلنا.

 

     مل تعجبٍت بسبب صورة الفنانة رغم أن ألواهنا مجيلة. 13
     ترتيب عناصرىا.بسبب ألواهنا وعدم  14
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 تعبيرية تجريدية ، طه صبان 1( لوحة 2المجموعة )

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 بالمجتمعاالرتباط 

 غَت مرتبط مرتبط

6 
مل أتفاعل معها ألهنا تاليدية وشاىدت مثلها كثَتاً ، والفنان 

 ىنا يعرب عن رؤية خاصة بو.
1 

أعجبٍت أن أرى فيها أكثر من شيء ، 
 " اضلناءات".

ليس مرتبطاً باحلياة  
 االجتماعية

 مجيلة ، لكنها ال دتثل بالنسبة يل شيئاً مثل العمل اآلخر 15
 الذي جذبٍت أكثر لكونو اجتماعي انساين بو أشياء مكتوبة.

2 
شعرت أهنا معربة عن اجملتمع ، 

 "ازدحام ، تكدس سكاين".
كأن اللوحة تصور زمحة جدة ، ففيها مدينة 

مزدمحة وتكدس سكاين ، وكأن شخصاً 
 حياول اخلروج من وسط الزحام بسيارتو.

 

7 
ال أحب التعايد شعرت أنو عمل معاد العناصر متداخلة ، 

 3 أشعرين بضيق.
ألهنا شيء مجيل وجذاب ، "الًتاث 

 يندثر ، زوال الًتاث".
  مرتبط حبياتنا يف ادلاضي 

  4 
طرياة األلوان واخلطوط كأهنا مباين 

 متحركة ، "مباين من ادلاضي".
مرتبط حبياتنا االجتماعية الاددية وتراثنا 

  ادلتمثل يف الزخارف واأللوان.

ألواهنا مجيلة وفيها عناصر مرسومة ،  5  
 "إعصار".

مرتبط ففي واقعنا اآلن كثَت من البالد 
 تدمرت كالعراق ومصر وسوريا.

 

  8 
فكرتو يف رسم ادلباين وطرياة جتريدىا 

 مجيلة ، " مباين".
  مرتبط لكونو يعرب عن الًتاث الادمي.
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  9 
المست إحساسي ، "مباين وزخارف 

 شعبية".
كمباين ومدن فيها احتفال باأللوان تبدو  

 والزخارف ، وكأهنا فلكلور شعيب.
 

 
 

11 
ألواهنا مندرلة مًتابطة لوحة تشكيلية 

 مجيلة ، "تراث"
مرتبطة تصف ماضينا وحياتنا االجتماعية 

 قددياً 
 

ألواهنا وتكوينها مجيل ، "الًتاث  11  
 السعودي"

مرتبط بواقعنا االجتماعي ألهنا تعرب عن 
 تراثنا السعودي

 

 
 

12 
مًتابطة كلها نسيج واحد ، وتداخل 

العناصر فيها مجيل ، "شوارع 
 مزدمحة".

  مرتبط حبياتنا االجتماعية فهو يعرب عنها.

 
 

13 
جذبتٍت وجعلتٍت أفكر ما موضوعها 

 وكيف تكوينها؟ ، "حملة من تراثنا".
مرتبطة حبياتنا االجتماعية لكوهنا تعرب عن 

 الًتاث.
 

 
 

14 
فكراها فيها صراع وفوضى ، حركت 

 اللوحة ،"صراع ، دنيا متحركة".
مرتبط باحلياة آلن ىذه البيوت شيء 

 موجود يف حياتنا وتراثنا.
 

 

 

فيها بيوت شعبية قددية ، "مباين  16
 شعبية".

يعرب كثَتاً عن احلياة االجتماعية فهو يذكرنا 
مباضينا بطرياة ملونة ، كيف كان ىذا 

مجيالً وبسيطاً ولألشياء مذاقها ادلاضي 
اخلاص الذي فادناه ضلن اآلن ونسمع عنو 

 من الكبار.
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 فن جماهيري ، عبد الناصر غارم 2( لوحة 2المجموعة )

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 االرتباط بالمجتمع

 غَت مرتبط مرتبط

16 

ىي واضحة وىادفة ومجيلة ، لكن أزعجٍت أهنا تذكرين 
مبشكلة العصر فأنا ال أحب تذكر األحزان دون أن أقوم 

بشيء إجيايب جتاىها ، لكن إذا كنت سأقوم بشيء إجيايب فال 
ت يف فرصة واالستماع لألخبار ، وإن خَتّ مانع من تذكرىا 

، عرض بُت العملُت فسأختار ىذا العمل ألنو يؤدي رسالة 
 لكٍت ال أحب تذكر األحزان بال عمل.

6 

العمل مرتبط جداً باحلياة االجتماعية من  فيها فكرة جديدة ، "دموع".
خالل العالمة التجارية لشامبو األطفال 
فهي حبد ذااها موضوع لكثرة رؤيتها يف 

احلياة اليومية ، وجتاورىا مع صورة أوباما ،  
كأن الفنان يطلب منو بلهجة ساخرة أن 

 ظف العامل.ين

 

3 

ال أفضل  لكن كأهنا دعاية شامبو ، ىو عمل معرب ،
ادلوضوع السياسي ومل أحب دخول العالمة التجارية يف العمل 

 7 وكذلك الصورة.الفٍت ، 

شعرت وكأين انتال يف أرجاء العامل 
العريب ، صورة أوباما مشجعة ، واللوحة 

بسيطة أوصلت نظرة أوباما للعامل 
 العريب.

أنو مرتبط باحلياة ، فالفنان قلبو زلًتق أكيد 
 على العامل العريب.

 

 15 مل أحب ادلوضوع ، اخلارطة واحلدود والشخصيات السياسية. 1
موضوع إنساين اجتماعي معاصر 

ومرتبط بعادلنا العريب ، فيو أشياء مكتوبة 
 " إىل مىت الدموع؟".تتساءل الطالبة ، 

مفهوم حىت مرتبط بعادلنا الذي نعيشو وىو 
 للطفل حينما يرى ىذه الدماء والدموع.
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     شعرت أهنا إعالن وليست لوحة فنية. 2
     حينما رأيتو شعرت وكأين أشاىد جريدة أو إعالن. 4

5 

العمل يوصل رسالة واضحة ومفهومة ، لكنها ال تاتٌت أو 
تزين هبا اجلدران ، أزعجتٍت الصورة وكذلك الشكل الناقص 

اللوحة ، واللوحة عموماً كأهنا ملصق إعالين ليوم عادلي ديُت 
 أو شيء من ىذا الابيل

 

   

8 
أزعجٍت موضوعها السياسي ، وليس فيها ألوان ، مل تعجبٍت 

 -مل تتعرف عليها سريعاً –طرياة توظيف العالمة التجارية 
 شعرت أهنا غَت مرتبطة وأضعفت العمل

  
  

     العمل.وجود الصورة الفوتوغرافية يف  9
     مل أشعر أهنا لوحة فنية ، كأهنا تصميم فوتوشوب. 11
     ال أحب ادلوضوعات السياسية. 11
     اللوحة معربة ، لكن صورة الشخصية اليت هبا أزعجتٍت. 12
     مباشرة جداً وصرحية ، مل تتح يل رلاالً للتفكَت. 13
     شعرت وكأهنا إعالن ، شيء عادي مل يلفتٍت. 14
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 ، تعبيرية تجريدية ، يوسف جاها 1لوحة( 3المجموعة )

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 االرتباط بالمجتمع

 غَت مرتبط مرتبط

1 
سحابة أم دخان ، شيء طائر حلو ، لكن مل أعرف ما ىو 

 8 أو ضائع ، غَت واضح.
ألواهنا مجيلة ، "مل تتمكن من إعطاء 

 اللوحة موضوعاً".
ليس فيها ارتباط رلرد  

 تنفيس.

5 

غَت مفهومة وغامضة جدًا وليست واضحة ، ال أشعر أهنا 
حينما توضع السمكة نيمو  اهدف لشيء  ذكرتٍت بفلم نيمو

يف كيس من البالستيك ، لكن يف ىذه اللوحة وكأن الغواص 
ىو الذي داخل الكيس ، رمبا يكون ىذا حلم نيمو أن 

 يابض على الغواص.

9 

يعجبٍت الفن الذي يسمح بتخيل ما 
تريد ، ال يكون مبهماً جداً ، وىو يعد 
واضحاً بالنسبة يل مبجرد أن أختيلو شيئاً 

 ، "حبر وحصان". معيناً 

 ال ، غَت مرتبط. 

3 

غامضة جداً ، كأهنا بدلة غوص يف البحر ، أو حشرة ، ليس 
ذلا معٌت وغَت مرحية ، مع أين قد أحب اللوحات الغامضة 

 11 لكن ىذه أزعجتٍت.

جذبتٍت أكثر لغموضها ، شعرت أهنا 
ىو  رسم ذليلوكبًت ، لكن ال أعلم ما

حاياًة ، "أفضل عدم التسمية وكل 
 متلاي يتذوقها برؤيتو"

غَت مرتبط حبياتنا  
 االجتماعية.

منظر طبيعي عادي ، غَت  أحس أهنا قريبة من نفسي ، "بيئة  11مل أفهمها قد يكون رسم قاع حبر أو غواصة ، ال أعلم ماذا  2
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 حبياتنا االجتماعية.مرتبط  حبرية". ياصد؟ ، حىت ألواهنا باىتة وغَت جذابة.

     ألواهنا مل جتذبٍت ومل توحي يل بشيء. 4

فيها موضوع وال شكل وال أي شيء جيذب ادلشاىد ،  ليس 6
 والشكل ادلرسوم فيها كأنو ذبابة ميتة رمست حبجم كبَت.

    

7 
شعرت أن العنصر ادلرسوم معلق يف اذلواء ومكسر ، تعرب عن 

، كما مل أحب مساحة مأساة ، كأهنا طائرة وانفجرت 
 السماء الفارغة.

  
  

12 
غَت واضح ، كانو الشكل ىيليكوبًت مكسر ، وأشخاص 

 ديوتون ، أو جليد ، مل أحبو.
  

  

13 
شعرت أنو مبهم ادلعامل ، وأوحى يل باخلطر كأنو شيء متفجر 

   أو مكسور.
  

14 

شعرت أن العمل ناقص ومل تصلٍت منو فكرة فهي غَت واضحة 
، فهي غامضة بشكل كبَت ، فأنا أرى شيئاً وال أدري إن  
كنت رأيتو بشكل صحيح أم ال ، فالشكل الذي أمامي 

كان ىذا ىو إن  خييل إيل أنو غواص يف البحر لكن ال أدري 
 ادلاصود أم ال.

  

  

15 

مل أفهمو ، ألوانو باىتة ، العمل مل ديثل يل شيئاً يف الواقع ، 
ليس فيها شيء ، وال أي نوع من األشكال ىندسية أو نباتية 
، وال حىت نفسياً مل أتفاعل أو أتعاطف معها ، إذا رأيتها يف 
معرض لن التفت ذلا وىي يف نظري لوحة خالية من اجلمال 
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 % 25اإليجابية :  االستجاباتنسبة 

 %75 :السلبية  االستجاباتنسبة 

 

 

 

 

 

 

 ال ديكن أن أقتنيها أو أعلاها

16 
مل أدتكن من قراءاها ، ما الذي يريد أن ياولو الفنان ، قد 

يكون فيها فكرة لكنها مل تصلٍت ، مل أفهم ىل ىذا الفنان 
 سعيد أم حزين ؟؟ ماذا يشعر ال أعلم!
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 فن جماهيري ، هناء باناعمة  2لوحة ( 3المجموعة )

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 االرتباط بالمجتمع

 غَت مرتبط مرتبط

8 
ال أميل لألشياء اليت حتتوي كتابات وأرقام مباشرة ، من 

التكوين ومتداخلة مع الرسم ، ادلمكن أن تكون جزًء من 
 لكن ليس هبذه الطرياة الواضحة.

1 
حلوة ، جذبتٍت فيها ترابط ، عصرية 

 فيها كتابات ، "ىاي ، مرحباً"
فيها أشياء كثَتة مرتبطة بواقعنا االجتماعي  
 كاإلنًتنت والوجوه ادلوجودة يف احملادثات.

 

9 
 أزعجتٍت خطوطها اذلندسية ، لكن كموضوع أعتاد أهنا

 2 أكثر اجتماعية وأقرب للجمهور.
شعرت أهنا تعرب عن حالنا باوة ، 

 "بالكبَتي"
  البالكبَتي اآلن أصبح أساس حياتنا االجتماعية.

شعرت أهنا تصميم فوتوشوب وليس لوحة تشكيلية ، شكل  11
 الوجوه والكتابات ضعيف ال يليق بلوحة فنية.

  يف وقتنا احلايل. جداً مرتبطة  واضحة ومفهومة أكثر ، "بالكبَتي" 3

تشبو كابالت الكهرباء ، وأنابيب ادلياه وىي موضوعات غَت  11
 ة عندي.بزلب

4 

الوجوه ادلوجودة هبا جذبتٍت ، "العريب 
 ضاع"

جاذبية اللوحة تعود الرتباطها حبياتنا وتعودنا 
عليها فهي شيء مألوف يف حياتنا ، أنا ال 

أحب اإلصلليزية ادلعربة وأعجبتٍت فكرة الفنان 
ورسالتو اليت دتكن من إيصاذلا للجمهور بشكل 

بسيط وسريع من خالل استخدامو للكتابة 
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 االصلليزية ادلعربة ، فهو خياطب مجهوره بلغتهم.

  5 
شعرت أهنا مرتبطة جداً حبيايت اليومية 

 ، "بالكبَتي مسنجر".

اللوحة اللوحة ىي الواقع االجتماعي الذي نعيشو 
، فأصبحنا مبجرد  واقعنا االجتماعي بالضبطىي 

التعرف على شخص جديد نطلب منو فوراً رقم 
 مسنجر البالكبَتي

 

  6 

وىو شيء  ألين أحب البالكبَتي
حيوي يف عصرنا احلايل ومنتشر يف 

 العامل ، "بالكبَتي"
 

مرتبط جداً حبياتنا االجتماعية ، والناس متأثرون 
بو كثَتاً على مستوى العامل ، حىت أنو أصبح 

مصدراً لألخبار ، وأصبحنا نعتمد عليو يف أشياء  
كثَتة منها االستيااظ من النوم على سبيل ادلثال 

يف رسالة احلالة مىت يريد فيكتب ادلستخدم 
 االستيااظ حىت يوقظو اآلخرون يف ذلك الوقت.

 

  7 
وفيها الوجوه  شكلها أكثر ترتيباً 

 ادلوجودة يف البالكبَتي ، "بالكبَتي".
يعرب العمل عن الواقع االجتماعي احلاصل اآلن 

 يف جو شباب جدة.
 

 

 

12 
فيها فرح وسعادة وانبساط ، "فلة 

 تامي".

مرتبط جداً حبياتنا االجتماعية ، أصبح 
البالكبَتي جهازاً أساسياً يف التواصل االجتماعي 

، فهناك أشخاص بعيدون عنا لكننا ال نشعر 
 ببعدىم مع ىذا اجلهاز.

 

 
 

13 
ألهنا تعرب عن عصرنا الذي أصبحت 

تسيطر عليو اإلليكًتونيات وأجهزة 
 البالكبَتي وغَتىا ، "بالكبَتي"

 حبياتنا االجتماعية. مرتبط جداً 
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 % 75اإليجابية :  االستجاباتنسبة 

 %25 :السلبية  االستجاباتنسبة 

 

 

 

 
 

14 
رأيتها فكرة جديدة غَت مألوفة ، 

 ""تكنولوجيا

مرتبطة جداً فهي تعرب عن واقعنا الذي نعيشو 
 اآلن شباب وبنات .

 

 

 

15 

أعجبتٍت ألواهنا وتاسيمااها 
والكتابات مع أين مل أدركها كلها 

لكنها توحي بعامل االنًتنت ، "تانية 
 جديدة أو عامل جديد".

  أكيد مرتبط باحلياة االجتماعية.

 

 

16 

 -ألهنا تتناول عصرنا )اإلنًتنت 
عصر السرعة  -أسالك( ، " انًتنت 

 متاىة العصر" -
 

مرتبط جداً بواقعنا االجتماعي ، وىي ختاطب 
الشباب أكثر من أي فئة أخرى ، وسيحبون ىذا 
العمل ، فهو سيجذهبم بداية مث يفهمون الغرض 

 اليت يسعى الفنان إليصاذلامنو والرسالة 
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 تعبيرية تجريدية ، أحمد الخزمري 1لوحة  (4المجموعة )

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 بالمجتمع االرتباط

 غَت مرتبط مرتبط

5 
فيو غموض ، كأنو فجوة وانسكب منها شيء ، مل أفهمو ومل 

 2 تصلٍت رسالتو بطرياة صحيحة.
ألواهنا جداً رائعة ودرجااها فيها سعادة ، 

 "شالل".
منظر طبيعي ال أشعر  

 بارتباطها باجملتمع.

التلوين أيضاً مجيلة ألواهنا مجيلة وطرياة  8 شعرت أهنا انفجار أزعجٍت. 11
 ، "طبيعة وتراث".

  مرتبط من خالل رموز الًتاث.

  قد تكون معربة عن أسرار ادلرأة جذبتٍت ألواهنا ، "أسرار" 14 مجيلة ، وفيها من الًتاث لكن فضلت األخرى عليها.  6
فيها مساحات لونية فاط ، واألشكال والعناصر فيها قليلة  13

 كثَتة.وادلساحات الفارغة فيها  

16 

ألواهنا مجيلة ، فيها نور وأمل وغد أمجل 
، ومع ذلك صلد أنو مل يتجاىل وجود 
الظالم يف حياتنا ، فمع وجود اجلانب 
األسود إال أن بريق األمل وإن كان 
بسيطًا فهو كاٍف إلسعاد اإلنسان 

 ،"بريق أمل"

مرتبط حبسب احلالة النفسية 
للشخص ، لكن ليس كاللوحة 
األخرى من ىذه اجملموعة ، أنا 

رأيتو بنظرة تفاؤلية لكن قد يراىا 
غَتي مبنظار تشاؤمي حبسب 

طرياة تفكَته وبيئتو وتربيتو وثاافتو 
، وىذا العمل يف اعتاادي ال 

ديكن قراءتو من قبل غَت العارفُت 
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مهتم بالفن مطلااً ، لكن من ىو 
بالفن ولو دراية ولو بسيطة بو 

فيمكنو قراءة العمل ، فهو ليس 
معاد وال حيتاج إىل الكثَت لفهمو 

، وقراءة العمل ىذا غَت زلددة 
فكل شخص ديكنو قراءة بطرياتو 

 اخلاصة.

  1 
ألواهنا ىي ادلفضلة عندي ، "فسحة 

 أمل".

بالنسبة يل أنا مرتبطة من ناحية 
نفسية دير هبا أهنا تعرب عن حالة 

اإلنسان ، مرتبطة إىل حد ما ، 
ألن ىذا االرتباط ىو متوقف على 

ما يدركو ادلتلاي من ىذا العمل 
 وقد خيتلف من شخص آلخر.

 

  3 

أحببت ألواهنا واحلركة اليت فيها 
والتانيات اللونية يف تسييل األلوان أو 

استخدام الشمع ، "شالالت ، طبيعة 
." 

بالنسبة يل يذكرين مبنظر رأيتو يف 
 إحدى أسفاري 

ال أظنو مرتبطاً بالنسبة 
 للمتلاُت.

  7 
شعرت أن فيها عمااً ، كما أفضل 

الرسم بتلاائية بعيداً عن اخلطوط 
 اذلندسية ، "األمل".

غَت مرتبط باحلياة  
 االجتماعية 
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ألواهنا مجيلة شلتعة ومرحية ، خصوصاً  12
 "الدمار والعمار".اللون األزرق ، 

مرتبط باحلياة االجتماعية ، 
فالفرحة موجود يف حياتنا مهما 

بلغت ادلآسي فحىت يف أرض 
عيد فرحتو لفلسطُت يظل ل

واحتفالو واألفراح مستمرة رغم 
احلرب والوضع الصعب ، وىذا 

شيء عام فكل إنسان مهما 
ساءت ظروفو البد أن دتر عليو 

 .حلظات يبتسم فيها وينسى مهومو

 

 

 

15 
أعجبتٍت ألواهنا وانتشارىا ، وادلساحة 

الفارغة يسار اللوحة أعطتٍت شعوراً 
 بالراحة وكأهنا غيوم ، "تراث"

استخدم شيء من تراثنا الادمي 
وعرب من خاللو عن نفسو ، 

فارتباطو باجملتمع ظهر من خالل 
توظيفو لًتاثنا ادلاضي ، ىو ال 

يعرب عن قضية اجتماعية حاصلة 
انتاى من العناصر الًتاثية لكنو 

جملتمعنا السعودي وأدخلها يف 
 اللوحة.

 

  من تراثنا طرياة التلوين ، "إمرأة" 9  

 
 

11 
وان فيها مجيل وفيها تانيات لدمج األ

 لونية مجيلة ، "جتريد من الًتاث".
  مرتبط من خالل العناصر الًتاثية.
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                                      %25 :السلبية  االستجاباتنسبة 

 % 75 اإليجابية : االستجاباتنسبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 
ألواهنا مجيلة قريبة من النفس ومرحية ، 

 "تراث".
  مرتبط من خالل الوحدات الًتاثية.
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 فن جماهيري ، هناء باناعمة 2اللوحة ( 4مجموعة )

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة الرفضأسباب  الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 االرتباط بالمجتمع

 غَت مرتبط مرتبط

1 
 ألهنا معادة ومزدمحة

8 
 ألواهنا مجيلة ، تاسيمات اخلطوط.

 "مل تتمكن من إعطاء موضوع"
  مرتبط حبياتنا االجتماعية

4 
اللوحة كأهنا تصور معدات جهاز حاسب من الداخل فيها 

 2 كأن فيها تياراً كهربائياً ، شيء يلف ويدور.تعايد ،  

مرتبط ، تاام اآلن سباقات  تعرب عن حياتنا ادلعاصرة ، "احلركة".
السيارات وىو شيء موجود يف 

حياتنا ، ذكرتٍت بربنامج 
 "أكشنها".

 

3 
، خطوط سوداء  ديرمادرجات من الاللوحة كلها أسود و 

 14 تفتار لأللوان ، حتتاج دخول ألوان أخرى.
مرتبط حبياتنا االجتماعية بشكل  فيها حركة حلوة ، "طرقات"

 كبَت فهو موضوع دائماً نراه.
 

شعرت أهنا مرتبة جداً وأنا أحب التلاائية يف العمل ، فالفنان  7
إذا أراد أن يرسم ليعرب عن نفسو فمن الصعب أن يعرب 

بعناصر ىندسية دقياة ، ىذا يعٍت أنو مايد وأنا ال أحب 
 التاييد.

16 

ألهنا حتتوي على عناصر وأشياء من 
 بيئتنا ، "زمحة ادلدينة".

مرتبط حبياتنا االجتماعية حديثاً 
يف واقعنا ادلعاصر ، فهي ليست 

شيء من ادلاضي أو الًتاث ، وىي 
 دتس حياتنا اليومية.

 

 مرتبط ، فهو شيء حاصل يف ألهنا أوصلت رسالة توضح الزمحة اليت  5ال أحبذ إضافة الصور واألشياء اجلاىزة إىل العمل الفٍت  9
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 % 51 اإليجابية : االستجاباتنسبة 

 % 51 :السلبية  االستجاباتنسبة 

م يف نعيشها ، وتداخل الناس يف بعضه شعرت وكأنو ملصق إعالين. 
الطرقات وعدم احًتام النظام ، "حال 

 الشارع العريب"

 واقعنا.

11 

ات الفرشاة والتعبَت مجيلة ، لكن العمل اآلخر فيو ضرب ىي
فيو صور وتركيب أكثر ، األسهم يف  أكثر بينما ىذا العمل

العمل مل تعجبٍت ، واللوحة إمجاالً فيها جدية ومجود ، بينما 
 األول تلاائي أكثر.

6 

فيها حركة )أكشن على حد تعبَت 
 الطالبة( ، "ساىر"

مرتبطة جداً بالشباب وفيها تنبيو 
ذلم آلننا ضلن الفتيات ال ناود 

 السيارات.

 

12 
موضوعها عن السرعة والسيارات ،  مجيلة وألواهنا تناسب

لكٍت ال أفضل األسود والرمادي كثَتاً ، قد يكون من رمسها 
 مر بتجربة حادث أو شاىد حادثاً.

11 

ومجيلة ، أحب اللون الرمادي ،  متناساة
 "يف السرعة الندامة".

مرتبط جدا حبياتنا االجتماعية ، 
أتصور ىذا وضعنا بدون قيادة 

ا للسيدات ادلرأة فكيف إذا مسحو 
بالايادة ، سيكون الوضع أسوأ من 

 ىذا

 

15 

اللون الباىت الرمادي ، مل دتثل يل شيئاً بدرجة كبَتة ، نفسياً 
مل تؤثر يف ، لكن فيها عناصر من  الواقع العجالت 
والطرقات واألسهم ، كأهنا تعرب عن عجلة احلياة واألسهم 

مجيلة لكن  والدماء الناجتة عن ذلك ، ىيادلالية والضغط 
 موضوعها ليس واضحاً بالنسبة يل ، فأعجبتٍت األخرى أكثر

13 

فيها غموض وعناصر جذابة أكثر ، 
 "تصادم احلياة".

الجتماعية فهو امرتبط حبياتنا 
يتحدث عن كثرة احلوادث يف 

 الزمن احلايل.
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 تعبيرية تجريدية ، عبد اهلل حماس 1لوحة  (5) المجموعة

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 االرتباط بالمجتمع

 غَت مرتبط مرتبط

7 

مل أفهمو ، اللون األسود الكثَت يف العمل يبدو يل سليفاً كما 
تناولو بطرياة مزعجة )خربشة( ، كما أن جتاور  أن الفنان

األلوان األساسية )أمحر ، أصفر، أزرق( هبذا النااء ال 
 يعجبٍت.

5 

أعطتٍت إحساساً بادلراقبة أشخاص 
 يتجسسون على آخرين ، "جتسس"

مرتبط ، ذكرين باألشخاص 
ادلتطفلُت اجلواسيس ، فبعض 
الناس مههم أن يروا اآلخرين 

 ويتجسسوا عليهم. 

 

2 
الكثَت فلم يلفت  وشعرت أنو رسم عادي وشاىدت من

 1 انتباىي.
كأين أرى ببغاوات ، بسيطة ، فهمت 

 ادلوضوع سريعاً ، "الغصن".
غَت مرتبط باحلياة  

االجتماعية لكن مرتبط 
 بالبيئة والطبيعة.

  مرتبط باحلياة االجتماعية. ، "رللس علم".رأيتها كأهنا حلاة علم  3 طرياة التجريد مل تعجبٍت تاليدية ليس فيها شيء جديد. 13

 

 

4 
فيها تفاصيل حتكي عن رلتمع معُت ، 

فيها جتمع أشخاص ، "أصدقاء يف 
 نزىة"

مرتبط حبياتنا فهو يعرب عن اجتماع 
األصدقاء ، فهؤالء األشخاص يف 

اللوحة يبدون يف أعمار متااربة 
لذلك رأيتهم كأصدقاء ، أما 

العائلة فيكون ىناك تباين بُت 
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 أفرادىا

 تداخالت األلوان ، "رحيل". 6  

تعبَت شخصي ، خاص  
بالفنان ، قد يكون مر 

بتجربة رحيل لشخص عزيز 
م كل األشخاص عليو فرس

راحلُت ، رمسو للعصافَت 
وكأنو يعرب عن ىجرة 

 العصافَت.

  8 
طرياة التلوين وضربات الفرشاة مجيلة 

 أعجبتٍت ، "الرحيل".
  غَت مرتبط باحلياة االجتماعية.

أفضل التعبَت اللوين عموماً ، "مدينة  9  
 قددية".

 ال أعرف مباذا يرتبط. 

 
 

11 
جتعلك  ألهنا بسيطة وبنفس الوقت

تفكري يف أجزائها الغَت واضحة ، "من 
 الًتاث ، حي شعيب".

  مرتبط من خالل الرموز الًتاثية.

الباع اللونية والتأثَتات واخللفيات مجيلة  11  
 ، "قرية ، مرحباً ألف"

مرتبط حبياتنا االجتماعية ففيها 
 إكرام الضيف.

 

 
 

 لوجود األشخاص فيها ، "جلسة مسر" 12
باحلياة االجتماعية فهم مرتبط 

 أصدقاء جيلسون سوياً.
 

 ارتباطو باجملتمع يتمثل من خالل ألن فيو مفردات من البيئة والًتاث ،  15  
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 % 81،25 اإليجابية : االستجاباتنسبة 

 % 18،75 :السلبية  االستجاباتنسبة 

 

 

ألواهنا جذبتٍت أكثر فهمتها ، "منظر 
 من البيئة احمللية".

تراثنا الذي نراه دائماً ، ىو مل ديثل 
قضية اجتماعية حصلت لكن ىو 

يف حياتنا شيء من بيئتنا وموجود 
 ورلتمعنا

 
 

14 
ألواهنا مجيلة ومتناساة ومرحية ، 

 "جتمعات"
مرتبط إىل حد ما ليس ارتباطاً 

 واضحاً.
 

 

 

16 

رأيت فيها أمالً ، وكأن فيها أشخاصاً 
خرجوا من سجن واألمل أمامهم ، وىي 

رغم جتريدىا لكن يتضح أن ادلاصود 
ىيئة أشخاص ، طرياة توزيع األلوان 

وتاسيمات اللوحة فيها مساحة مجيلة ، 
 مرحية للعُت ،"طريق"

تعرب عن فئة معينة من اجملتمع 
)السجناء( ىذه الفئة مهملة ومل 
تأخذ حاها ، وتبدو ىيئتهم يف 

ىذا العمل وكأهنم من صعيد مصر 
، يلبسون العمائم البيضاء ، 

تفاوت أحجام األشخاص يعطي 
 إحساس أهنم أسرة
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 فن جماهيري ، أيمن يسري 2لوحة ( 5المجموعة )

 االستجابات اإليجابية السلبية االستجابات

 الطالبة أسباب الرفض الطالبة
  أسباب التفضيل

 "موضوع اللوحة" و  
 االرتباط بالمجتمع

 غَت مرتبط مرتبط
متشاهبة بطرياة رتيبة ، فعلبة ادلناديل تتكرر  تكرار لعناصر 3

دون أي حتوير ، استخدمها دون أن يغَت فيها يفتاد لالبتكار 
واإلبداع ، وعليها أغلفة لروايات أو أفالم مصرية ، ال أرى 
أهنا تتناسب مع ثاافيت ، كما أين ال أحب دخول الصور 

ود من للعمل العمل الفٍت ، ومل أشعر أين فهمت ما ىو ادلاص
 العمل.

أشعر أن فيها أشياء معروفة ،  2
 "ذكريات".

أنا إذا رأيت ىذا العمل يف الطبيعة أمامي 
فسأقف أمامو طويالً أتأملو ، تعاطي الفنان 
للخامة واختياره علبة ادلناديل أعجبٍت وىو 

شيء مل أفكر يف يوم من األيام أن أقدمو  
كعمل فٍت ، فاد وظف شيئاً مل خيطر على 

بداً أن يوظف هبذا الطرياة ، وىذا بايل أ
العمل حيكي قصص عن حياتنا من خالل 

ىذه األفالم فهو مرتبط بواقع حياتنا 
 االجتماعية.

 

1 

أنا ال أفضل رؤية الوجوه والعيون يف اللوحات ، كما ال أحب 
تكدس العناصر والزحام ، ىي تبدو  يل كأغلفة كتب ، لكن 

فكراها صحيحة فنحن طرياة عرضها مل تعجبٍت ، مع أن 
 أصبحنا نستهلك األفالم بكثرة.

5 

وصلتٍت منها رسالة توضح حال الناس 
 عندما يتأثرون باألفالم ،"سينما ودموع"

مرتبط ، وذكرين مبرحلة معينة يف عمر 
اإلنسان عندما يكون مهتماً باألفالم 

وحساساً جتاىها وغالباً ما يكون ذلك فًتة 
نتهي وقد تستمر ادلراىاة ، وىي مرحلة قد ت
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 عند البعض 

4 
كأنو إعالن أو منشور ، فهي دعائية أكثر من فنية ، شلكن 

 7 أن توضع يف سينما فهي رلرد تركيب.
أعجبتٍت أغلفة األفالم ، أحسست كأين 

 سأرى أفالماً ، "حكايات"
طبعاً ىو مرتبط حبياتنا االجتماعية فهو 

 حيكي قصصنا.
 

6 

غرابة ، لكن علب ادلناديل ادلتكررة فيها فكرة حلوة ، فيها 
جبوار بعضها بأحجام متساوية  -كلها طولية-بنفس الوضعية 

 13 أعطت إحساس بالرتابة.

فيها أكثر من صورة لشخص ، كل 
شخص لو زمانو ، فنانُت من ادلاضي ، 
أحببت زخم العناصر فيها ، "أشخاص 

 من ادلاضي"

مرتبط ، فيو أشخاص كانوا متواجدين يف 
تمع ، وقصص األفالم حتكي حكايات اجمل

 اجملتمع.

 

8 

أغلفة كتب ، أحسست أنو شيء عادي يف بداية األمر كأهنا 
لكن بعد ذلك رأيتها فكرة غريبة وجديدة ،  لكنها غَت 

واضحة ، اختيار األلوان مع بعضها متنافرة كل جزء سلتلف 
 مل تعجبٍت.

  

 

 

9 
للعمل ، شعرت ال أحب إضافة الصور واألشياء اجلاىزة 

 وكأنو ملصق إعالين.
 

   

     تركيب العمل شلل ، ليس فيو جاذبية. 11

11 
فيها صور أشخاص ، أوحت يل بالاناة ادلصرية الاددية 
وذكرتٍت باألفالم الاددية بعضها قد تكون أبيض وأسود ، فيها 

 قصاصات رلالت وجرائد )إعالنات(.
  

  

12 
قد تكون فكرة العمل جيدة ، لكن األغلفة غَت مكتملة ، 
فيو أجزاء مفاودة وال أشعر أهنا تكتمل بالعُت أو اخليال ، ما 
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 % 25: اإليجابية  االستجاباتنسبة 

 % 75: السلبية  االستجاباتنسبة 

تزال غَت مرحية ، فتارة أجد الصورة مبتورة وتارة أجد الكالم 
 ماطوعاً ، العمل ككل مبتور.

14 
شرح مل تعجبٍت ألهنا إعالنات ، وىي غَت واضحة وحتتاج إىل 

، كما شعرت أهنا مفككة ، العمل يبدو يل شلزقاً غَت مًتابط 
 ، لكن فكرة علبة ادلناديل جديدة.

  
  

مل أفهمو ، مل تعجبٍت ألوانو تبدو باىتة ، ال أشعر أنو خدم  15
 شيئاً أو قدم رسالة.

    

16 

فيها فكرة لكنها مل تصلٍت ، كان من ادلمكن توظيف األغلفة 
أشعر أن الفكرة غَت مكتملة ، حتتاج دلزيد من بطرياة أمجل ، 

العمل عليها ، أو أن يال الزحام يف العمل حبيث يضع علبة 
ويًتك أخرى فال توضع مجيعها جبوار بعض ، أشعر أنو البد 

 من وجود الفنان كي يوضح العمل.
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 :اإلثنوغرافية ائج المقابالتنتثانياً: 

 الفئة األولى:

 -التجريدية التعبَتية بشكل واضح ديلن إىل الطالبات يف الفئة األوىل )طالبتُتبالنظر يف بيانات 
% من العينة ( صلد أهنن يعشن يف مستوى اقتصادي متشابو )متوسط والسكن ملك( ، 5.21ونسبتهن 

( ، وغَت 5مستوى تعليم الوالدين كاف متوافق )تعليم ثانوي( لدى الطالبة )،  متقاربعدد أفراد أسرىن 
كما تشاهبت ميوؿ الطالبات واىتماماهتن اليت ( ،  51متوافق )دراسات عليا ، متوسط( لدى الطالبة )

اقتصرت على االىتمامات الفنية والتجميلية فقط ، حيث مل يكن لديهن أو لدى أسرىن أي اىتمامات 
سياسية أو اجتماعية نفسية ، كما مل تكن ادلعارض وادلراكز العلمية ضمن وسائل الًتفيو لدى  ثقافية أو
ووسائل ،  لدى أسر الطالبتُتبل كانت الوسائل التكنولوجية ىي ادلستخدمة داخل ادلنزؿ  أسرىن ،

الطالبتُت ،  لدى أسر، أما خارج ادلنزؿ فقد كانت التسوؽ وادلدف الًتفيهية  (51اإلعالـ لدى الطالبة)
ما يعٍت أهنن يعشن يف بيئات متشاهبة إىل حد ما  ( ،5الطالبة )وادلتاحف واآلثار لدى والبحر واحلدائق 

 ، قد يكوف ذلا دور يف تشكيل اىتماماهتن ادلتشاهبة2

ضمن ىذه الفئة صلد أهنا ذكرت أهنا تفضل األعماؿ ذات الطابع  (5وبالتأمل يف أقواؿ الطالبة )
كما تستخدـ اللوف للتعبَت عن الواقع ، وتفضل العمل الفٍت البسيط الذي تستطيع فهمو   الكالسيكي ،

، ويعد  عكس األعماؿ الفنية احلديثة كالتجريد مثاًل فأحيانًا تفهمو وأحيانًا ال ديكنها فهمو وذلك
لى موضوع الفن البد أف حيتوي ع ادلوضوع بالنسبة ذلا ىو عامل التأثَت األكثر أمهية حيث قالت أف "

" ، ومع مهم كي يبهر اجلمهور ، ويكوف ىذا ادلوضوع مهم وحيوي يف حياة الناس ، خبالؼ التجريد
ذلك جاءت استجاباهتا يف رلموعات اللوحات اخلمس كلها لصاحل التعبَتية التجريدية واليت تعد فنًا ال 

واألشياء  ااًل وال رب  دخوؿ الصورموضوعياً وال شكلياً ، مربرة ذلك بقوذلا أهنا تفضل التعبَت اللوين إمج
 اجلاىزة لألعماؿ ، وتفسر الباحثة ىذه اإلجابات اليت تبدو متعارضة ظاىرياً بنقطتُت أساسيتُت:

أف الطالبة مل تعجبها ادلوضوعات ادلطروحة يف لوحات الفن اجلماىَتي اليت مت عرضها على  (5
 الطالبات2
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أف التقنيات ادلستخدمة يف اللوحات التعبَتية التجريدية اليت مت عرضها على الطالبات ىي أقرب  (.
  للطابع الكالسيكي )الذي سبيل إليو الطالبة( من الفن اجلماىَتي2 

 :الثانيةالفئة 

ن بالعودة إىل بيانات الفئة الثانية )طالبات ظهرت لديهن استجابات زلايدة( صلد أف عدد أفراد أسرى
% من الفئة ، إىل جان  41، مستوى تعليم الوالدين كاف جامعيًا فما فوؽ لدى  5-.يًتاوح بُت 

ثقافية طالبات ىذه الفئة وأسرىن اىتمامات % من 01ظهرت لدى ، االىتمامات الفنية والتجميلية 
كثر شيوعاً داخل وسياسية مل تكن موجودة يف الفئة السابقة ، وقد كانت الوسائل الًتفيو الثقافية ىي األ

% 21% من ىذه الفئة ، إىل جان  الوسائل التكنولوجية واإلعالـ اللذين تواجدا لدى 01ادلنزؿ لدى 
من الفئة ، أما خارج ادلنزؿ ويف السفر فقد كاف التسوؽ وادلدف الًتفيهية مها األكثر شيوعاً لدى كل الفئة 

ظهرت زيارة ادلعارض وادلراكز العلمية لدى % من الفئة ، كما 41، وادلطاعم والبحر واحلدائق لدى 
 من الفئة واليت مل تكن موجودة يف الفئة السابقة%2 1.

الثقافة يف ىذه الفئة أعلى من سابقتها كما أف مستوى التعليم عايل  شلا سبق يظهر لنا أف مستوى
 فيها2

 الفئة الثالثة:   

صلد أف عدد  (أبدين استجابات متنوعة بُت ادلدرستُتالاليت طالبات ال) بالنظر يف بيانات الفئة الثالثة
 502-2أفراد أسر الطالبات يف ىذه الفئة يًتاوح بُت 

 مستوى تعليم الوالدين كاف على النحو التايل:

 تعليم متوافق (5
 % جامعي332332 -
 % تعليم أساسي2..2.. -
 تعليم غَت متوافق (.
 % )جامعي ، ثانوي(..2.. -
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 % )ابتدائي ، ثانوي(55255 -
 % )ثانوي ، غَت متعلمة(55255 -

 أما بالنسبة للمستوى االقتصادي فقد انقسمت الفئة لثالث رلموعات: 

 % مستوى اقتصادي متوسط والسكن ملك222222 (5
 % مستوى اقتصادي متوسط والسكن إجيار2..2.. (.
 % مستوى اقتصادي عايل والسكن ملك552552 (3

 لى النحو التايل:اىتمامات الطالبات يف ىذه الفئة فقد تنوعت عوحوؿ 

 % من العينة لديهن اىتمامات فنية442442 (5
 % من العينة لديهن اىتمامات تكنولوجية112112 (.
 2ثقافية % من العينة لديهن اىتمامات..2.. (3
 2 ذبميلية % من العينة لديهن اىتمامات..2.. (0

 فقد كانت على النحو التايل: اىتمامات أسرىن الثقافيةأما عن 

 معينة2 لديهم اىتمامات ال يوجد العينةمن أسر % ..2.. (5
 % من أسر العينة لديهم اىتمامات فنية112112 (.
 دينية2 من أسر العينة لديهم اىتمامات% 00200 (3
 سياسية2 من أسر العينة لديهم اىتمامات% 33233 (0
 نفسية اجتماعية2 من أسر العينة لديهم اىتمامات% 33233 (1

 تبُت التايل: ألكثر شيوعاً لدى األسرة داخل المنزلوسائل الترفيو اوبسؤاؿ طالبات الفئة عن 

 تكنولوجية يستخدموف وسائل أسر العينة% من 22222 (5
 % من أسر العينة يستخدموف وسائل اإلعالـ112112 (.
  يستخدموف وسائل ثقافية2 أسر العينة% من 33233 (3

 التايل:ويف السفر لدى أسر الفئة على النحو  وسائل الترفيو خارج المنزلبينما كانت 
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 فئة يذىبوف إىل البحر واحلدائق2أسر ال% من 511 (5
 يذىبوف للتسوؽ وادلدف الًتفيهية2 ةأسر الفئ% من 22222 (.
 يذىبوف إىل ادلطاعم2 ةأسر الفئ% من 00200 (3
 2يذىبوف لزيارة ادلتاحف واآلثار ةأسر الفئ% من ..2.. (0
 % من أسر الفئة يذىبوف إىل ادلعارض وادلراكز العلمية552552 (1

تبُت من خالؿ ادلقابالت أف التعبَتية التجريدية قد القت قبواًل أكثر لدى طالبات العينة من الفن 
، ويتضح ذلك من خالؿ جدوؿ االستجابات اإلجيابية للوحات فيما عدا اجملموعة الثالثة اجلماىَتي 

 اليت مت عرضها على الطالبات واليت سبثل ىذين االذباىُت 2

 االستجابات اإلجيابية الفن اجلماىَتيلوحة  االستجابات اإلجيابية التعبَتية التجريديةلوحة  اجملموعة
 %03231 باسم الشرقي الفناف %122.1 اجلرييبالفناف مهدي  (5)
 %54231 عبدالناصر غاـرالفناف  %452.1 طو صباف الفناف (.)
 %31 ىناء باناعمة الدارسة %1. يوسف جاىا الفناف (3)
 %11 ىناء باناعمةالدارسة  %31 أمحد اخلزمري الفناف (0)
 %1. أدين يسريالفناف  %452.1 عبداهلل محاس الفناف (1)

 

 من خالؿ ادلوضوعات التالية:ىذه النس  واألرقاـ  تفسر الباحثة

 عبيرية التجريدية لدى عينة البحث من وجهة نظر الباحثة:التلوحات أواًل: أسباب تفضيل 

  وىن ،  جبدة البحث ىم طالبات بقسم الرسم والفنوف بكلية التصاميم والفنوفإف عينة–
 يف الساحة التشكيلية السعودية أعماؿ من سبقهم من الفنانُتب يتأثرف -كفنانات ناشئات

، فمما ال شك فيو أف احلركة التشكيلية بشكل عاـ اليت يغل  عليها االذباىات التجريدية 
الفنية الغربية احلديثة ومنها التعبَتية التجريدية ، فهي كما ذكر  السعودية تأثرت بالتيارات

( بدأت يف مراحلها األوىل مع جيل الرواد دبوضوعات بسيطة تسجيلية 113.احلريب )
لتوثيق البيئة واجملتمع متأثرة باالذباىات الكالسيكية والرومانسية والواقعية والتأثَتية والتعبَتية 

بة األشكاؿ إىل مرحلة ثانية أكثر ربرراً ومعاصرًة لوحظ فيها ارتفاع نس والسريالية ، مث انتقلت
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األشكاؿ واألحجاـ اذلندسية ، وظهرت نوعية اجملردة والغَت زلددة يف مقابل اخنفاض نس  
من اللوحات اليت ال تُقرأ بقدر ما يتفاعل معها ادلشاىد لونيًا ، لكن ىذه األعماؿ رغم 

ت وخامات فهي ال تزاؿ يف إطار اللوحة التشكيلية التقليدية ذبريدىا وما فيها من تقنيا
 ادلتعارؼ عليها2

    ألقساـ الًتبية الفنية أو الرسم والفنوف عادة ما تشتمل على احمللية إف اخلطط الدراسية
قتصر ريدي ، أو التعبَت باللوف واإلبداع اللوين بينما تمقررات خاصة بتدريس الفن التج

 يف مقرر واحد2دراسة بقية االذباىات 
  عالية ضمن اجملموعة ، ىي  استجابات إجيابيةإف اللوحات التعبَتية التجريدية اليت حققت

البيئة احمللية تلك اليت تضمنت رموزاً مستوحاة من الًتاث ، وبالتايل ارتبطت لدى الطالبات ب
طالبات ت السم  حيث بُت الفن واجملتمع ،قة الوثيقة احلياة االجتماعية ، وىذا يؤكد العالو 

أبدت الطالبة  فقد،  احمللي السعودي واإلحساس بو الًتاثح  اللوحات بأساء تدؿ على 
خوفها من اندثار الًتاث حُت أطلقت عنواف "الًتاث يندثر!!" على لوحة الفناف طو  (3)

الفناف عبد اهلل محاس ( عنواف "مرحبًا ألف" على لوحة 55الصباف ، كما أطلقت الطالبة )
ويف ىذا ما يدؿ وىي ربية خاصة بأىل اجلنوب الذين ينتمي إليهم الفناف صاح  اللوحة ، 

ذكر  وقدعلى أف تأثَت العمل الفٍت على ادلتذوؽ يكوف أعلى حينما يرتبط بواقع رلتمعو ، 
يستمد الفن أفكاره ومقوماتو إذ ، العملية بُت الفن واجملتمع تبادلية أف  ـ( 112.البلشي )

الفنية لتؤثر من توجيهات احلياة ، مث يقـو بصقل ىذه احلياة وإعادة تشكيلها باألسالي  
  2مرة أخرى على اجملتمع

من وجهة نظر  الفن الجماىيريلوحات  عن اختيار عينة البحث عزوفأسباب ثانياً: 
 الباحثة:

  اجلماىَتي استجابات أعلى نظراً لفلسفة الفن إف الباحثة افًتضت أف تسجل لوحات الفن
 عرضت ضمن اليتف لوحات الفن اجلماىَتي اجلماىَتي اليت تعٌت بثقافة ادلتلقي ، إال أ

وتعلل الباحثة ذلك لكوف ىذه حققت استجابات إجيابية منخفضة  (1( و)5اجملموعة )
صرية القددية قد تكوف ال سبثل ثقافة الطالبات السعوديات ، فثقافة األفالـ ادل اللوحات
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ليس يف جيل وصلدىا عند اجليل األكرب سنًا و  موجودة يف رلتمعنا لكن ليس بكثرة ،
للفناف ( 5( من اجملموعة ).يف اللوحة ) ادلوجودةصورة الفالبعض مل يتعرؼ على الطالبات ، 

أدين للفناف ( 1( من اجملموعة ).( رفضها للوحة )3الطالبة )رت بر  كماباسم الشرقي ،  
يسري بأف الروايات واألفالـ ادلصرية ال تتناس  مع ثقافتها ومل تشعر أهنا فهمت ادلقصود 

 من العمل2 
  إف الساحة التشكيلية السعودية تفتقر ألعماؿ الفن اجلماىَتي يف مقابل وفرة األعماؿ

عدـ  وىذا يعٍتالسعوديُت ،  ُتعند الفنان كبَتة  فهذا االذباه ليس لو شعبيةالتجريدية ، 
تعرض الطالبات خلربات فنية كافية سبثل الفن اجلماىَتي شلا أدى إىل صعوبة فهم وتذوؽ 

أعماؿ الفن اجلماىَتي أف تتبع الباحثة  قد حاولتو أعماؿ ىذا االذباه عند عرضو عليهن ، 
أعماؿ قليلة لفنانُت أمثاؿ عبد الناصر غاـر وأمحد ماطر وأدين  فلم ذبد سوى السعودي

ذا ما قورنت بكمية أعماؿ التجريد األخَتة ، وىي قليلة إ األمَت خالدأعماؿ يسري وبعض 
معرضًا واحدًا للفن  ادلطروحة يف الساحة ، أما على مستوى ادلعارض فلم ذبد سوى

، وقد زارت الباحثة ىذا ادلعرض أقيم بصالة أثر يف جدة  -أثناء فًتة البحث– اجلماىَتي
بينهم سعودي واحد فقط!! ىو الفناف باسم الشرقي ، وقد  الذي كاف لثالثة فنانُت من 

كانت أجواء ادلعرض يغل  عليها الثقافة ادلصرية رغم أف الفنانُت اآلخرين أحدمها كوييت 
( 151.، وقد كت  زرباف )أدلاين من أصل عراقي  (علي سلطافواآلخر ) (محد الصع )

صيات العربية الشهَتة ورموز من العديد من الشخ علىقامت عن أعماؿ ىذا ادلعرض بأهنا 
 اعتمد، وقد  ان  صلـو من الستينيات وما بعدىاصلـو الفن والغناء والسينما والتلفزيوف جب

واف الزاىية ادلشرقة بصورة على تقنيات سلتلفة لرسم ىذه الرموز مستخدمُت األل الفنانُت فيو
دينية ، وتربر الباحثة عزوؼ الفنانُت السعوديُت عن الفن اجلماىَتي العتبارات  الفتة

 واجتماعية سيتم إيضاحها يف النقطة التالية2

 :واقع المجتمع وعاداتو وتقاليدهاإلسالم و ب لفن السعودياارتباط :  ثالثاً 

ادلعمورة ، وأىلها ىم محلة ىي أرض التوحيد ومهبط الرسالة ، منها انتشر االسالـ إىل أرجاء ادلملكة 
( أف ظهور 113.ومن ادلعلـو كما ذكر احلريب )و ، يىذا الدين اجلميل الذي حي  اجلماؿ ويدعو إل
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وارتبط عند قارناه بالبالد العربية األخرى ، الفن التشكيلي بادلملكة العربية السعودية كاف متأخرًا إذا ما 
أسسو يف  فهو يعتمداإلسالمي وتشكل وفق مبادئو  بالدين (50.3)منَت الدين ظهوره كما أشارت 

وسيلة وليس غاية وىو  يف عقيدتو وتصوره للكوف واحلياة ،خصائصو على خصائص الفن اإلسالمي و 
، وحيث على يف مجيع جوانبها نساف تنمية شخصية اإلويعمل على شمل مجيع نواحي احلياة ، ت
ادلشاعر واألحاسيس وىو جيمع بُت صناعة اجلماؿ يف كل زماف ومكاف ، و  واإلتقاف التعلمو تجري  ال
 2مشاكل احلياةحل يسهم يف لبُت اخلربة والتفكَت وادلهارة و 

سالي  واالذباىات وادلدارس وإف ارتباط التشكيل السعودي باإلسالـ وفلسفتو مل حُيل دوف تأثره باأل
اختلفت يف اذباىاهتا الفلسفية ، وحبس  قرب ىذه الفلسفات ، إال أنو ىذه ادلدارس الفنية  الفنية العادلية

و وتقاليده يكوف مدى التأثر هبا ، فمىت  وعاداتومثلو العليا  ومبادئو وبعدىا عن عقيدة اجملتمع السعودي 
كانت ىذه الفلسفات ال تتعارض مع الدين ومقبولة اجتماعيًا فإهنا ذبد رواجًا يف الساحة التشكيلية 

 ا إذا كانت خالؼ ذلك فإهنا تكوف زلدودة2السعودية ، أم

فيها ما يعارض ديننا اإلسالمي وقيمنا االجتماعية ، فهي  صلدمل  التعبَتية التجريديةبالنظر يف فلسفة و 
يف أساسها فن ال موضوعي ، مل يتناوؿ موضوعات معينة كي تقبل أو ترفض دينيًا أو اجتماعيًا ، وإمنا 
قامت على التعبَت عن مكنونات النفس البشرية بطريقة حدسية وتلقائية خيرج فيها الفناف مشاعره 

قق بذلك ضرورة باطنة ويعيد التوازف إىل نفسو من خالؿ ىذه التعبَتات اللونية فيح الداخليةوأحاسيسو 
 تذوؽ2اليت تكوف غالباً غَت زلدده وغَت مرتبطة بأي دالالت ، وإمنا تتوقف قراءهتا على سيكولوجية ادل

 بابفلعل أحد أسيف كل من بريطانيا وأمريكا  التعبَتية التجريديةأما الفن اجلماىَتي الذي نشأ ضد 
زلدودية انتشاره يف رلتمعنا السعودي تلك النزعة الثورية وادلدخل الساخط الذي بدأ بو متأسيًا يف ذلك 

الدادية ، كما أف ىذا الفن قاـ على الثقافة اجلماىَتية عند الغرب وىي ثقافة رثة مرذولة كرست ادلدرسة ب
وىو ما ال ديكن جملتمعنا القتل و  بأشكاؿ اخلراموضوعات اجلنس و إىل جان  موضوعات احلياة اليومية 

للواقع كما سبيز الفن اجلماىَتي بلهجة ساخرة ورؤية ناقدة عودي ادلتدين احملافظ أف يقبل بو ،  الس
يف الساحة التشكيلية السعودية ، ومع ذلك صلد أف ىناؾ فئة قليلة  د مشاىدتواالجتماعي وىو مامل نعت

للعمل الفٍت ،  القيمة االجتماعيةإديانًا منهم بأمهية من الفنانُت السعوديُت دخلوا ميداف الفن اجلماىَتي 
نياتو يف فاعتنقوا ىذا االذباه تاركُت منو ما ال يناس  الدين وقيم اجملتمع ، مستثمرين امكانياتو ولغتو وتق

، وىذه ىو شأف الفن التشكيلي السعودي مع  عادلية العربية و اللية و احملقضايا آرائهم فيما يتعلق بالطرح 
كل اذباه أو مدرسة ، صلد أنو يؤصل ىذا االذباه ويربطو باذلدؼ األساسي من اخللق :عبادة اهلل وعمارة 

 األرض2
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الفن التشكيلي السعودي تأثر فعاًل أف ىذا ادلعٌت حُت ذكرت   (50.3)منَت الدين وقد أكدت 
يف مساره على القيم األصيلة ادلتجسدة يف الدين اإلسالمي والًتاث الشعيب  ص  إال أنو حر   ادلدارس الفنيةب

نظرة الالنظرة اإلسالمية للطبيعة اإلنسانية  متبنياً ،  األصيل بكل ما حيمل من موروثات ونظم وقوانُت
العاطفة ، وىو فن يعكس واقع  طغى فيها الروح على اجلسد ، وال العقل علىيال  ة اليتتوازنادل ةتكاملادل

تصل ادلعريق التاريخ ال ذيتمع ذلك اجمل، تنبثق ثقافتػػػو من اإلسػػالـ  الذي افظاحملسػػػػػػػلم ادلعريب ال رلتمعو
ىي اليت العربية لغة القرآف يعتز بلغتو  رلتمع وىو ،ادلنجزات الثرية العظيمة بالتاريخ اإلسالمي ادلليء 

مستمدة فهي  وومثل ومبادئو  وقيمُ أما  ،الثقافية وسبتُت وحدتو وتضامنو  مكوف أساسي من مكونات ىويتو
رلتمع مسلم معاصر متفاعل ، وىو مع ذلك ذلا دور رئيس يف تشكيل أفراده و من دينو وتارخيو ولغتو ، 

بأفراده إىل أعلى مستوى من احلصانة الذاتية والشعور مع العامل غَت معزوؿ عنو ، يسعى إىل االرتقاء 
  2باالنتماء ادلثمر واالعتزاز باذلوية الثقافية والقدرة على ربمل ادلسؤولية وادلنافسة والقيادة والتغيَت

وترى الباحثة أف الفن اجلماىَتي إذا ما مت صقلو وهتذيبو وفق مبادئ الدين واجملتمع فهو قادر على  
دوراً فاعاًل يف ، وىو يعطي للفن التشكيلي القيم االجتماعية تعزيز وطرح القضايا الفكرية و  التأثَت والتغَت
الرأي  تكوينادلسامهة يف إىل رلرد التنفيس عن النفس وذبميل اجلدراف ،  جاوز أمهيتوت، فتقيادة اجملتمع 

كما ذكر عثماف  يف ما بعد احلداثة العملية اإلبداعيةمفهـو  قد تغَتف ،العاـ وتوجيهو يف اجملتمع 
الفيلسوؼ يطرح كوأصبح الفناف   فة حيدوىا اجلدؿ ووضع التساؤالتالفلسكأصبحت  إذ ( 113.)

 اً ناقد العمل الفٍت فعالً بذلك  فأصبح  ويتفاعل مع األحداث االجتماعية ، حوؿ طبيعة الفن القضايا
ذت ب  فقد نُ ،  يستجي  إىل حاجات وجدانية لإلنساف اً بصري اً ، بعد أف كاف انطباع اً ثقافي اً ومنشط

باع موضوع فيزيقي يُ مستقل يقـو بإنتاج عمل فٍت ذو منتج  وعلى أن الفنافرتبطة بتعريف الفكرة القددية ادل
 2لسوؽ الفن التشكيلي اً قددي مثاالً  غدت الفكرة ههذفإىل تاجر لوحات ، 

 : إشكالية الموضوع أم االتجاه: رابعاً 

 : مايليلباحثة أثناء استقراء البيانات الحظت ا

 ف اللوحات التعبَتية التجريدية اليت حققت أعلى نس  يف االستجابات اإلجيابية كانت إ
بُت االذباه أو ادلدرسة  تولدت ىذه اإلشكاليةمن وحي الًتاث ومرتبطة باجملتمع ، وىنا 

، فمع كوف ىذه اللوحات تعبَتات لونية تلقائية وإسقاطات نفسية وىي  وبُت ادلوضوع
تصنف تشكيليًا ضمن ادلدرسة التعبَتية التجريدية يف فلسفتها وطريقتها ، إال أف 

 ادلوضوعية ، جعل ذلا وقعاً سلتلفاً وأخرجها من حيز الذاتية إىل تضمينها رموزاً من الًتاث
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اليت ركزت عليها  الباطنية إىل جان  تلك النفسية خارجية اعتبارات اجتماعية تظهر ف
خرجت اللوحة من عزلتها حُت اقًتنت تعبَتات الفناف بالتايل و التعبَتية التجريدية ، 

 اجملتمع اليت نشأت وتكونت عرب السنُت2 ومشاعره ادلنبثقة من أعماؽ نفسيتو برموز
 ف الطالبات الاليت أبدين استجابات سلبية ذباه لوحات الفن اجلماىَتي ، رغم عدـ إ

( من اجملموعة .)لوحة ففي تفضيلهم للعمل لكنهم أيدوا فكرة األعماؿ وأعجبتهم ، 
% من الطالبات الاليت رفضن العمل أبدين إعجاهبن .0صلد أف لفناف أدين يسري ( ل1)

قالت "طريقة عرضها ( على سبيل ادلثاؿ 5الطالبة )فنجد بفكرتو رغم عدـ تفضيلهن لو 
مل تعجبٍت ، مع أف فكرهتا صحيحة فنحن أصبحنا نستهلك األفالـ بكثرة" ، كذلك 

،  عبد الناصر غاـر( .عة )( من اجملمو .)( رغم عدـ تفضيلها للوحة 52صلد الطالبة )
إال أهنا استفاضت يف احلديث حوذلا ، فقد ذكرت أهنا تذكرىا دبشكلة العصر ، لكن 

إذا  بينماالطالبة ال رب  تذكر األحزاف وادلآسي دوف أف تقـو بدور إجيايب ذباىها ، 
تار ىذا العمل ألنو يؤدي رسالة ، األمر خَتت بُت اللوحتُت يف فرصة عرض فإهنا ستخ

الذي يدؿ على أف الطالبات مل يرفضن موضوعات ىذه األعماؿ بقدر ما رفضن االذباه 
 أو األسلوب الفٍت ذلا2

  ( للفناف عبد الناصر .( من اجملموعة ).من االستجابات السلبية للوحة )% 35إف
السياسي )اخلارطة واحلدود  غاـر ، كانت بسب  رفض الطالبات للموضوع  ذي الطابع

توغرافية لشخصية سياسية( ، فالرفض ىنا ارتبط بادلوضوع وليس باالذباه والصورة الفو 
 الفٍت2

 ( 3( من اجملموعة ).إف اللوحة )سجلت قراءة سلتلفة عن بقية  ،ىناء باناعمة  للدارسة
لصاحل الفن  اجملموعات ، حيث كانت االستجابات اإلجيابية أعلى يف اجملموعة

الباحثة ذلك حبيوية ادلوضوع ادلطروح يف اللوحة وقربو ، وتفسر % 31بنسبة اجلماىَتي 
، حيث تناولت اللوحة موضوع احملادثات  ةمن الطالبات يف ىذه ادلرحلة العمري

 2وجهاز البالكبَتي اإلليكًتونية 

  ؟لدى ادلتلقي أـ ادلوضوع ؟ أيهما أكثر أمهية الفٍت ذباهاالادلدرسة أو ومن ىنا ظهرت إشكالية 
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ف عملية التذوؽ تنطوي على قدٍر عاٍؿ من اخلصوصية ، فهي زبتلف تبعاً ة إىل أتوصلت الباحث
 ، والظروؼ اليت يعيش فيها )عوامل ذاتية متصلة بشخصية ادلتذوؽ( الختالؼ سيكولوجية ادلتذوؽ

ن واقع ادلالحظات السابقة ، وبناء عليهما تتكوف أراء ادلتذوؽ وتفضيالتو ، وم )عوامل اجتماعية(
أف قبوؿ الطالبات لألعماؿ أو رفضهم ذلا أحيانًا يكوف بسب  ادلوضوع وأحياناً  الباحثةوجدت 

وزبتلف على  يكوف بسب  االذباه الفٍت رغم إعجاهبم بادلوضوع أو الفكرة ، إذف فادلسألة نسبية
 اجلـز بأمهية أحدمها على اآلخر2 وال ديكن مستوى استجابات الفرد الواحد

على ىذا ادلعٌت حينما ذكرت انقساـ ادلفكرين يف رلاؿ التذوؽ الفٍت  (5555وقد أكدت فراج )
 إىل ثالث اذباىات وضحتها على النحو التايل :

يكوف االىتماـ بالعمل الفٍت ذاتو وما حيتويو من عناصر متنوعة تتفاعل  االتجاه الموضوعي: (5
لذي تعرب عنو اللوحة معاً لتربز الشكل الفٍت بوضوح وموضوعية ، وىو اذباه يهتم بادلضموف ا

و من خالؿ بعض ادلعايَت والقواعد اليت تساعد على التذوؽ الفٍت ، واعتمد يوالنظر إل
: كتذوؽ القيم الشكلية سلتلفة تؤكد تذوؽ نواحي اللوحة الفنية  أصحاب ىذا االذباه مداخل

 وتذوؽ ادلضموف والتذوؽ من خالؿ ادلعايَت والقواعد2
 : وينقسم إىل: يولوجياالتجاه السيكولوجي والسوس (.
يفسر تذوؽ الفن من خالؿ احلالة النفسية واالنفعالية اليت دير هبا ادلتذوؽ مدخل سيكولوجي:  -

وىنا يصبح للموضوع الفٍت الواحد أكثر من معٌت يتعدد بتعدد أثناء وبعد رؤية العمل الفٍت ، 
حبالتو النفسية ، وقد يرى يف  ادلتذوقُت ، حيث يصبغ ادلتذوؽ العمل الفٍت برؤيتو اخلاصة ادلتأثرة

 العمل أبعاداً مل يقصدىا الفناف صاح  العمل شلا يضيف للعمل الفٍت قيمة مل يقصدىا الفناف2
مدخل سيسيلوجي: يفسر التذوؽ يف ضوء القيمة االجتماعية للفن ، فمعايَت التذوؽ ىنا  -

فالفن مظهر من ليست خاصة بصاح  اخلربة وإمنا ىي خالصة ذبارب اجملتمع والتاريخ ، 
نسانية ، وغايتو ادلظاىر االجتماعية ، فهو ط االجتماعي ينبع من النشاطات اإلمظاىر النشا

 صلة بيننا وبُت الوجود العاـ2يوثق ال
 مدخل معايشة ذبربة الفناف: يؤكد على ضرورة أف يتعرؼ ادلتذوؽ على ذبربة الفناف2 -
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تلقى العمل الفٍت ، كما يهتم أيضاً ىو الذي يهتم بادلتذوؽ الذي ي االتجاه التكاملي: (3
حيث موضوعو والعوامل ادلؤثرة فيو ، فيفسر الفن بوصفو رمزاً ألشكاؿ قابلة بالعمل الفٍت من 

 لإلدراؾ احلسي تكوف يف ذات الوقت معربة عن الشعور البشري2

 :منها يلي للمتذوؽ الفنية االستجابةأسباب فردية ( 5555ذكرت فراج ) كما

 ادلتذوقُت2 اختالؼ دوافع (5
 عي لكل متذوؽ2اختالؼ اإلطار ادلرج  (.
)ادلوضوع ، ادلضاىاة بالطبيعة ، ادلهارة ، االرتباط بالناحية : اختالؼ ادلداخل التذوقية (3

 حجم العمل الفٍت ، اسم الفناف ، تأثَت العمل الفٍت ، االرتباط بالًتاث(االجتماعية ، 
ي ، اخللقي أو التشخيصي ، الذايت اختالؼ األمناط التذوقية: )ادلوضوعي ، الًتابط (0

 العضوي"الفسيولوجي"(2

تبُت وتظهر ىذه الفروؽ الفردية وقد تضمنت ادلقابالت اإلثنوغرافية اليت قامت هبا الباحثة أسئلة 
بُت الطالبات يف عملية التذوؽ ، حيث تعرفت الباحثة على دوافع الطالبات دلمارسة الفن ، ىل 

ارىن أـ عواطفهن؟ ، وىل الفن حيقق لديهن وظيفة تنفيسية أـ اجتماعية ديارسن الفن للتعبَت عن أفك
أما بالنسبة لإلطار ادلرجعي فقد تعرفت الباحثة على اىتمامات الطالبات وميوذلن ، تفاعلية؟ ، 

يف بيئة واالىتمامات الثقافية ألسرىن وكيف يروح أفراد األسرة عن أنفسهم شلا يعكس أسلوب احلياة 
 الطالبات2

بالنسبة لألمناط التذوقية فإف الباحثة ترى أف مخس رلموعات من اللوحات غَت كافية للتعرؼ 
الكثَت من مداخل آراء الطالبات يف على منط الطالبة يف التذوؽ ، لكن ادلقابلة يف رلملها بينت 

 على النحو التايل: ، وذلك من خالؿ عدة أسئلةادلذكورة التذوؽ 

 مدخل الموضوع:

اللوحات ؿ أسباب التفضيل أو الرفض للوحات ، وأيضاً من خالؿ تسمية ظهر من خال
 دبوضوعات مناسبة2
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 مدخل المضاىاة بالطبيعة : 

 ىل سبيلُت الستخداـ اللوف للتعبَت عن ذاتك ، أـ استخدامو ليمثل شيء يف الواقع؟ 
  ىل تفضلُت العمل الفٍت الواضح البسيط أـ الغامض ادلبهم؟ 

 :واالرتباط بالتراث بالناحية االجتماعيةمدخل االرتباط 

 أي األعماؿ تفضلُت األعماؿ اليت ربتوي على أشكاؿ مألوفة أـ األعماؿ اليت زبلو منها؟ 
  ما مدى ارتباط العمل الذي أمامك باحلياة االجتماعية ، وإىل أي مدى تعتقدين أنو معرب عن

 واقعنا االجتماعي؟
 بُت الفن واحلياة ؟   ىل ىناؾ عالقة بُت الفن والبيئة أو 
 ؟كيف تؤثر البيئة يف أعماؿ الفناف 
 ما األشياء اليت ترينها يف العمل الذي أمامك وىل تذكر بشيء ما ؟ 

 مدخل تأثير العمل الفني:

 ما ىي العوامل اليت ذبعل العمل الفٍت أكثر تأثَتاً بوجهة نظرؾ؟ 

خامساً : معيقات التذوق لدى عينة البحث:

 

02% 

92% 

90% 90% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 
0% 0% 0% 

 معيقات التذوق في لوحات التعبيرية التجريدية
 (10)شكل 

 الغموض وعدم وضوح المعنى

 غياب الموضوع

 اختيار األلوان

 إثارة مشاعر سلبية

 غياب الشكل

 كبر مساحات الفراغ

 تقليدية

 خال من الجاذبية

 تعبير خاص بالفنان

 عدم تباين أجزاء العمل

 العمل غير مكتمل

 التعقيد
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الشكلُت السابقُت أف ىناؾ أسباب عامة تكررت يف لوحات االذباىُت )التعبَتية التجريدية يتبُت من 

 والفن اجلماىَتي( وحالت دوف تذوؽ الطالبات للوحات ، وىذه األسباب ىي :

 النسبة في الفن الجماىيري النسبة في التعبيرية التجريدية السبب م
 %51 %.5 اختيار األلواف 5
 %4 %3. الغموض .
 %2 %. والزحاـ التعقيد 3
 %5 %. غَت مكتمل 0
 %3 %.5 إثارة مشاعر سلبية 1
 

 

92% 

99% 

99% 

92% 

2% 
2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 2% 9% 

9% 

9% 

 معيقات التذوق في لوحات الفن الجماهيري
 (11)شكل 

 دخول الصورة أوالعالمة التجارية

 الطابع اإلعالني للوحة

 التفكك وعدم ترابط وتناسق العمل

 اختيار األلوان

 غموض الفكرة

 طريقة توظيف الصورة أو العالمة التجارية

 التعقيد والزحام

 الرتابة والجمود

 "السياسي"الموضوع 

 االختالف الثقافي مع مضمون العمل

 دخول األشياء الجاهزة في العمل

 إثارة مشاعر سلبية

 الترتيب والخطوط الهندسية

 طريقة الكتابات في اللوحة

 بسبب الوجوه في اللوحه

 الوضوح الشديد

 مبتور وغير مكتمل
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 أسباب حالت دون تذوق لوحات التعبيرية التجريدية:

 2غياب ادلوضوع 
 2غياب الشكل 
 2كرب مساحات الفراغ يف اللوحة 
 2تقليدية 
 2خالية من اجلاذبية 
 2كوهنا تعبَتات خاصة بالفناف 
 2عدـ تباين أجزاء العمل 

 أسباب حالت دون تذوق لوحات الفن الجماىيري:

 2دخوؿ الصورة أو العالمة التجارية 
 2الطابع اإلعالين للوحة 
 2التفكك وعدـ ترابط وتناسق العمل 
 2طريقة توظيف الصورة أو العالمة التجارية 
 2الرتابة واجلمود 
 2"ادلوضوع "السياسي 
 2االختالؼ الثقايف مع مضموف العمل 
 ىزة يف العمل2دخوؿ األشياء اجلا 
 2الًتتي  واخلطوط اذلندسية 
 2طريقة الكتابات يف اللوحات 
 2وجود الوجوه يف اللوحات 
 2الوضوح الشديد 
 2اخلصائص  أف جزء كبَت من ىذه األسباب سبثل نالحظو  العمل ليس مجاليًا وال ديكن اقتناؤه

 اليت سبيز هبا كل اذباه ، وىذا يعيدنا إىل إشكالية االذباه أـ ادلوضوع؟



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس:

 أواًل: النتائج

 وادلقرتحات ثانياً: التوصيات
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 :أواًل: النتائج

 يلي: والفن اجلماىريي توصلت الباحثة إىل ما بعد دراسة معمقة للتعبريية التجريدية

، وىي تقوم  نشأت ضد مبدأ احملاكاة والتيارات الكالسيكية األكاددييةن التعبريية التجريدية إ  (1
، وكان للمصادفة دور يف إحراز العمل الفين ووالدة  الالشعورعلى مبدأ التلقائية واستدعاء 

ن فحققت األعمال تكمن يف األصالة والفردية للتعبري عن شخصية الفنا يمة الفنوق الفكرة ،
لفكر السريالية  تعد امتداداً وىي  ، على خنبة ادلهتمني بالفن اجلميل اقتصر تذوقهاقيماً تشكيلية 

 .يف تأثرىا بنظريات فرويد  يف الالوعي

ديثل عودة للتيار الواقعي نشأ الفن اجلماىريي ضد التعبريية التجريدية وفنون الالشكل وىو  (2
قيمة الفن تكمن يف و  ، يهدف إىل حتقيق االستمتاع برؤية العامل ادلألوف،  بأسلوب جديد

 وبني الفن التجاري والفن اجلميل ، لغى احلدود بني الفن واحلياة أحيث  ارتباطو باجملتمع والبيئة
 هنا أكثر تأثرياً وتالمس اجلمهورفحرص على تقدمي صور ادلشاىري وادلواد االستهالكية ظنًا منو أ

 ية اجلديدة.يعد امتداداً لفكر الدادية ويسمى أحياناً بالدادوىو ، 

منها التعبريية واليت الفنية عند الغرب  بادلدارسسعودية البالد العربية وادلملكة العربية ال تتأثر  (3
تفق مع مبادئ الدين وقيم اجملتمع التجريدية والفن اجلماىريي )موضوع البحث( يف حدود ما ي

وذلك بنسب تباينت حبسب االجتاه الفلسفي للمدرسة الفنية ومدى قربو وابتعاده عن ثقافة 
 اجملتمع.

    استجابات إجيابية أعلى من الفن اجلماىريي لدى عينة البحث.التعبريية التجريدية سجلت  (4

 ة جيعل العمل الفين أكثر تأثرياً على ادلتلقي.إن توظيف الرتاث ورموز اجملتمع والبيئ (5

 ثقافتو وبيئتو. العمل الفين الذي خيتلف يف مضمونو مع ادلتلقي ال يفضل إن (6

عاٍل من اخلصوصية ، وختتلف من شخص إن تذوق األعمال الفنية عملية تنطوي على قدٍر  (7
آلخر باختالف دوافعو ، وإطاره ادلرجعي ، ومداخلو يف التذوق ، مما يعين أنو قد ال يكون 

 االجتاه الفين سبباً لتفضيل عمل على آخر بل ادلوضوع ، والعكس صحيح.

لزحام إن من أبرز ما يعيق عملية التذوق لدى عينة البحث: اختيار األلوان ، الغموض ، ا (8
 والتعقيد ، الشعور بنقص العمل وعدم اكتمالو ، إثارة ادلشاعر السلبية.
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 :ثانياً: التوصيات

توصي الباحثة بدعم وتبين اجتاه الفن اجلماىريي يف الساحة التشكيلية السعودية ، بتقدمي  (1
 موضوعات من ثقافة اجلماىري احمللية ، لتفعيل دور الفن التشكيلي يف اجملتمع كمحرك ثقايف

وأداة تعزز القيم االجتماعية ، وتناقش قضايا الفكر وتساىم يف تكوين الرأي العام وتوجيهو يف 
 اجملتمع.

 -أياً كان اجتاىو-الفين  والبيئة وغريه مما يعزز ارتباط العملالرتاث  توصي الباحثة بتوظيف رموز (2
 بالواقع االجتماعي.

ادلعاصرة اليت دتس الشباب السعودي ، وتقدديها توصي الباحثة الفنانني باالىتمام بادلوضوعات  (3
 للساحة بطريقة تسهم يف توجيو اجليل الصاعد وتؤصل فيو انتماءه لدينو ووطنو ولغتو.

حتويل األشياء ادلألوفة مما نشاىده يف احلياة اليومية من صور ومستهلكات ورموز إىل أعمال فنية  (4
 حتملها معاين ومضامني فكرية وثقافية واجتماعية.مجيلة ، خترج ادلألوفات من سياقها يف احلياة و 

توصي الباحثة بإجراء ادلزيد من البحوث اإلثنوغرافية يف دراسة اجملتمعات الفنية والظواىر  (5
باحث مع وذلك دلا يتمتع بو ىذا ادلنهج من الصدق نظرًا لتعايش ال االجتماعية ادلرتبطة بالفن

 ة ذلك اجملتمع بدقة ومعاجلو بياناتو بطريقة كيفية مرنة.جمتمع حبثو دلدة من الزمن دتكنو من دراس

 المقترحات:

الباحثة إقامة ادلعارض الفنية يف ادلراكز التجارية هبدف نشر الوعي بالفن التشكيلي عند  تقرتح (1
 العامة.

تقرتح الباحثة إقامة ادلسابقات التشكيلية حول ادلوضوعات االجتماعية وقضايا الرأي العام   (2
 ادلوضوعات اليت هتم اجملتمع احمللي. وغريىا من

دمج الفن التشكيلي مبجاالت الفنون األخرى كاألدب وادلوسيقى األمر الذي قد جيذب شرحية   (3
 .أوسع من جمتمع ادلثقفني والعامة
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  ووة  ، سووهاىل سوو مل ،  ي صووخلية  ي لوويتالي يف  ململيتووي  ييةباووي  يسوويخلديي ، م،سسووي  يموون  يك ووي ،   .11
 رو1423

، د ر  يصووم    1    دووي ،     سووا، ،  وو مة  اوو   يةعوو  ملآإووةملن ،  ي ياوور  يااعووي يف  وون موو  بيوو   .12
  م ن .

(  يصوويخلد ال  وهووخلل )طةيوور  ي (ةي يووي( ، 10محووزة ، حمموو  ، در سوو ت يف ن وو   يمكووخلن   مالووي )  .13
 م1997 هلاعي  ملصةيي  يي مي يليت    ب ي ي ملن مع   مياي  ملصةيي يك  د  يمن  ي ليتالي ، 

لي  ملغووة  ، د ةوةة  ي    ووي مل إل ووالم ،  يلوو ر ي ،   اسون ، ابووة رام ، أملروو م     دوي يف  يموون  ي لوويتا  .14
 م.2009



612 
 

إلاووووىل ، حاووووي ،سوووو  حمموووو  ، أس سووووا ت  ي   اووووا  و ميووووي بوووو يمن  ي لوووويتالي ، ميت اووووي  ألجنلووووخل   .15
 م2010،  ي  رةة  1 ملصةيي ،  

،  كووووخلن موووو  بيوووو      دووووي يف مصووووة مل ييوووو مل ،  هلاعووووي  ملصووووةيي  يي مووووي يليت وووو   ،   يسووووا  ي ، رخل يوووو    .16
 م.2008

س خليكا ز ، جرملم ،  يك    يم، در سي مج ياي ، ت.د. ، د زكةيو  ، د ر  يخل و   يو نا   يطا  وي مل يكلوة   .17
 م2007، إلسيتك ريي ،   1،  

 ةكز  يل ر ي يإلب  ع  يميتةي .م ، م1945حاث ، ادمل رد يخلسي ،   ةك ت  يمكاي مكا   م   .18

حاوووث ، ادمل رد يخلسوووي ، ت. يوووةي إلاوووىل ،   ةكووو ت  يمكاوووي بيووو    وووة   يي ملاوووي  ي  ناوووي ، بغووو  د   .19
 ، د ر  يل،ملن  ي    اي . 1995

 يال ووون ملم ووو ىت أإوووةا ، مكلوووخلر ت  لووو د  ييت ووو    ييوووة  ، دملووور  يلوووةيا ، طووو رق ،  يمووون مل   .20
 م1983

 م. 2004 يص ير ،  ا   يةمحن ،  إلنس ن  يمك ن ، راي  يكاىل  ييةباي يلكلة مل ي خلزيع ،  .21

 ، ميت اي  يل ةي. 2006أس يااه ،  يةي ض -أدمل يه- اا  ت ، ذمل  ن ،  ياحث  ييلمي ممهخلمه  .22

 يي وخلم  ، مكووار سوو مد ، موو إىل يل وواملق مل يك وو   يموو، ، د ر  يصوومايي يلكلووة مل ي خلزيووع ،  يةيوو ض ،   .23
 رو1427، 1 

،  1 ووز م ، أبووخل  يياوو س ،  ي وواملق مل يك وو   يموو، يف  يمكووخلن  ي لوويتالاي ،  ملمووةد يلكلووة مل ي خلزيووع ،    .24
  يةي ض.

 ييطوووو ر ، خم وووو ر ، در سوووو ت يف أدباوووو ت  يموووون  ي لوووويتالي  يمكووووخلن   مالووووي ،  هلاعووووي  ملصووووةيي  يي مووووي   .25
 م2002يليت    ، 

 م.2006   يث ،   مل  ييت ب ،  طاي ، حمسن حمم  ،  جت ر ت يف  يمن   .26

 م.2003 طاي ، حمسن حمم  ، آ  ق ج ي ة يلمن ،   مل  ييت ب ،   .27

 م.2007 طاي ، حمسن حمم  ،  يمن مل  ا ة  ىج م  اي ،   مل  ييت ب ،   .28

 م.1996،  2 طاي ، حمسن حمم  ، غ يي  يمن در سي  لسماي ملن  يي ، د ر  ملي رف ،    .29
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م،  مليووو رف ، 2010ن ووو   يمكوووخلن مووون  ييتالسوووايتاي ال مووو  بيووو      دوووي ، طاوووي ، حمسووون حممووو  ،   .30
  إلسيتك ريي .

 م.2001،  4 الم ، نيمت اح  اىل ،  كخلن  يغة  يف  ييصخلر    ي ي ، د ر  ملي رف ،    .31

 ،  يةي ض. 2، أمح  ر  ي ،  ي املق مل يك    يم، ،  ملمةد يلكلة مل ي خلزيع ،   لي   .32

 م.1994،  1ياك ن ،   –يف  لسمي  يمن ، جةملس بةس ، طة بلس   خلض ، ري ض ، م  م ت  .33

 م.2005،  1غز ملي ، يخلسا ،  ة   ت يف  ن  ي صخلية    يث ، د ر  ألنخل ر ،    .34

 .1999 ة ج ،  م ف أمح  ، سايتخليخلجاي  ي املق  يم، ، ميت اي  ألجنلخل  ملصةيي ،   .35

ي رخيهو  ، مل لسوم ه  ،  مو دة شو،ملن  مليت او ت   مىل ، حمم   ا   واو  ،  يةباوي  يمكاوي مو  إله  ،  .36
 رو1421،  يةي ض ،  2ج ميي  مللك سيخلد ،  

 .2011 ك يىل ، رل م ، طه  يصا ن مالمد من  مللخل ر ،   .37

موو يةز ، بةنوو رد ، ت.دسووي   ملكصووخلري ملمسووي   ي  عووي ،  يمكووخلن  ي لوويتالاي ملكاووا ن ووامل ه  ، د ر   .38
 م.1952 يزرة   ،  يةي ض 

ديكوو  أمحوو  ،  لسوومي  ي (ةيوو  يف  يموون   وو يث ، د ر  ييت ووب  يخلطكاووي ، بكغوو زي ، ياااوو  ، نموو دي ،   .39
 م.2008، 1 

يل    ي   ولس  يخلط،،   ياكاخليي مل م  بي ر  : من يامى شة ملس  ل دري  ،  ، جخلن سةملك  .40
 م.1996، ،  ييتخليت  د  مل يمكخلن مل آل

  

 

41.  Creswell  ،John W  ،Education Research  ،Fourth Edition  ،
Pearson. 

 الرسائل العلمية:

ابووووة رام ، حممووووو  ،سوووون ،  ألبيووووو د  يملسووووماي يف يصوووووخلية موووو  بيووووو      دووووي كمووووو إىل ىسووووو ح  ث   .42
غووور مكلوووخلرة ، ج ميوووي  ي ووو رةة ، كلاوووي يةباوووي  دك وووخلر  مي  ووو ت  كاوووي د إوووىل  يااعوووي  ملصوووةيي ، رسووو يي 

 م2009نخل اي ، 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:167618&q=
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:167618&q=
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ابووة رام ، حمموو  ،سوون ، دملر    مووي يف  ىجتوو    ي ياووري كموو إىل ىسوو ح  ث صووا غ ت يلوويتالاي   .43
 م.2002مي صةة ، رس يي م جس ر غر مكلخلرة ، ج ميي  ي  رةة ، كلاي  يةبي  يكخل اي،  ي  رةة 

 لوووي ، أسووو ياب  ي ياووور  ووون متسوووي   وووةمل  يف يصوووخلية  ي وووةن  ييلوووةين  اح  اوووىل ،  صووو م حممووو    .44
كمووووو إىل ىسوووووو ح  ث صوووووا غ ت يلوووووويتالاي ، رسووووو يي م جسوووووو ر غووووور مكلووووووخلرة، ج ميوووووي ،لووووووخل ن 

 م(.2002)
 يا رملدي ، شرين  ا    يتام حممخلد ،  ي يك مايتاي  ييمخليي يالجت ر ت  ي ياريي كمو إىل جتوة    .45

 جسووو ر غووور مكلوووخلرة ، ج ميوووي ،لوووخل ن ، كلاوووي  يةباوووي  يمكاوووي ، يف  ي صوووخلية  ملي صوووة ، رسووو يي م
 م2009

بوو مام ، أحوو   صوو حل ،  سوو ي  م  ي خلياووا كط  ووي اب   اووي ك مكووي يف ييتووخلين  ي صووخلر ت  يلوويتلاي ،   .46
 م.2007رس يي م جس ر ، كلاي  يةباي يال  ص د  ملكزيل مل يةباي  يمكاي ، 

، سووو مي  اووو   يم ووو ح ،  ىجت رووو ت  يمكاوووي مل يملسوووماي ي صوووخلية  ي مووو ي   يسا سووواي يف  يمووون   ياللوووي  .47
 .2006غر مكلخلرة ، ج ميي ،لخل ن ، كلاي  يةباي  يمكاي  دك خلر  رس يي  يي ملي  ملي صة ، 

 ياصوووةي ملمسووو،مليا ه  ىج م  اوووي يف ابووو    ت  –  ووو بةي ، موووالك حممووو   اووو   واووو  ، دملر  يمووون   .48
 م(2004 ن م  بي      دي ، رس يي م جس ر ، ج ميي ،لخل ن )مصخلري 

  لووخل ين ، أشووةف حمموو  ،سووك  ،  ي (ةي يووي  ي ياريووي كموو إىل ىسوو ح  ث أ موو ل يصووخليةيي موون   .49
إووالل يخلفاووا    موو ت يوو ا طووال  كلاووي  يةباووي  يكخل اووي ، ج ميووي ،لووخل ن ، كلاووي  يةباووي  يمكاووي ، 

 م.2003 سم  يةسم مل ي صخلية ، 

ر،ام ، شام   حمم   يسوا  ،  ي وام   م ياوي يف خم و ر ت مون  كوخلن مو  بيو      دوي كمو إىل إلدوة     .50
 ي وواملق  يموو، يوو ا طووال  كلاووي  يةباووي  يكخل اووي ، رسوو يي م جسوو ر غوور مكلووخلرة ، ج ميووي ،لووخل ن ،  

 م.2003كلاي  يةباي  يمكاي ، 

سوووووماي يمووووون  يخل  ياوووووي    يووووو ة مل ووووون   مووووو ن ،  ووووو دل حممووووو  دوووووةملت حممووووو  ،  ملمووووو رام  يمكاوووووي مل يمل  .51
غووور مكلوووخلرة ، ج ميوووي  دك وووخلر   ي (هاوووز ت  يمة غاوووي كمووو إىل إلدوووة    ي ياووور يف  ي صوووخلية ، رسووو يي 

 .2001،لخل ن ،كلاي  يةباي  يمكاي ، 

 ملصةي ، أماكي حمم   لي نخل ر ، مج ياي  يةموز يف  كوخلن     دوي ملمو  بيو      دوي ، رسو يي م جسو ر   .52
 م(2004، ج ميي ،لخل ن ، كلاي  يةباي  يمكاي ،  سم  يك   مل ي املق  يم، ،  ي  رةة )غر مكلخلرة 
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أموورة  اوو   يووةمحن ،  يموون  ي لوويتالي ملبكا ووه  ي ح اووي يف  ململيتووي  ييةباووي  يسوويخلديي ،  مكوور  يوو ين ،   .53
 .رو1427حبث مكلخلر ،كلاي  يةباي . ج ميي أم  ي ةا ، 

 

 من شبكة االنترنت:واقع م

  2009طك(ي  ألدباي ، جةي ة د   اي م  ل يلياا ي   .54

http://ar.aladabia.net/article-2499- 

كلاي  يمكخلن   مالي   ت .55
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=13&pubid=957 

 جةي ة  ملس  اىل  .56

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=2 26523 

   خل ر  مل م ن  .57

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=107946 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95170 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47350    

  آل  ق يلمن  ي ليتالي   .58

http://www.alafag.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=96 

 www.artlex.com ي  مخلس  يم،  ريلايتس   .59

   مخلس  جنلازي   .60

 http://www.wordreference.com/definition/structuralism 

 /http://faisalalkhodaidi.maktoobblog.com/642615 م ملني  ي ليتالي  اصىل    ي ي  .61

  ييم رة  ي ميتايتاي  –  مل  إلب  ع   .62

http://www.ibda3world.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

http://ar.aladabia.net/article-2499-
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=13&pubid=957
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=13&pubid=957
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=2%2026523
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=2%2026523
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95170
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95170
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47350
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47350
http://www.alafag.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=96
http://www.alafag.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=96
http://www.artlex.com/
http://www.wordreference.com/definition/structuralism
http://faisalalkhodaidi.maktoobblog.com/642615/
http://faisalalkhodaidi.maktoobblog.com/642615/
http://www.ibda3world.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
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%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/ 

 http://topart2000.blogspot.com/2010/09/254.htmlيخل، ت   ملاي    .63

جةي ة     ر  إلييتةملناي   .64
http://jidar.net/jed/modules.php?name=News&file=article&sid=1217 

 http://www.alqabas.com.kw/node/345696جةي ة  ي اس  .65

  http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=388859 

 2008 رب ية  19"  ا ة"، يك ن،   .66

http://www.daralhayat.com/culture/02-2008/Item-20080218-2dbfbadc-c0a8-10ed-01dd-

6f8292f1b656/story.html 

 م2007   م ن   دل حمم  دةملت، ي يف  يمن  ي ليتالي بي      د م  يي بيكخل ن ممهخلم م   .67

 http://faculty.ksu.edu.sa/74332/Pages/article%202.aspx 

 http://www.alriyadh.com/2013/04/26/article829506.htmlجةي ة  يةي ض  ج .68
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 http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/about.asp?IDS=210ملز رة  ي    ي  ط ع  يمكخلن  ي ليتالاي ،مصة   .70

 

 المنشورات والمطبوعات :

 م 2008أدة ،  ا   يةمحن  يسلام ن ، ميةض شيصي  .71
 م2007بةملشخلر  مليةض  يليصي يلمك ن ب سم  يلة ي  .72

http://www.ibda3world.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
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http://www.alriyadh.com/2013/04/26/article829506.html
http://www.al-jazirah.com/culture/17102005/tachkel25.htm
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 16 0939871 خلىد عثد الرزاق هعاذ
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ما ىي العوامل اليت ذبعل العمل الفٍت أكثر تأثَتاً بوجهة نظرك؟: 6س  

   ؟ وبُت الفن واحلياةأىل ىناك عالقة بُت الفن والبيئة : 7س

الفنان؟أعمال كيف تؤثر البيئة يف : 8س  

 * تعرض رلموعات من الصور كل رلموعة عبارة عن لوحتُت إحداىا سبثل التعبَتية التجريدية واألخرى سبثل البوب آرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(        1)  

(2المجوعة )  
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 وتطرح حول اللوحات المعروضة األسئلة التالية:

ودلاذا؟ : أي اللوحتُت تفضلُت؟1س  

: ما ىو ادلوضوع األنسب للوحة اليت اخًتهتا؟2س  

: ما األشياء اليت ترينها يف العمل الذي أمامك وىل تذكر بشيء ما ؟3س  

وإىل أي مدى تعتقدين أنو معرب عن واقعنا االجتماعي؟: ما مدى ارتباط العمل الذي أمامك باحلياة االجتماعية ، 4س  

: ما العوامل اليت حالت دون تذوقك للعمل اآلخر؟5س  

(3المجوعة ) (3وعة )مالمج   

(4وعة )مالمج  

(5) وعةمالمج  
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بشائر حامد الغامدي الطالبة /  

 ثنُت معاً ، لكن العاطفة تظهر بشكل أكرب.العاطفة والفكرة فهو مزيج من اال : الفن يعرب عن1ج

أيضًا ، قد تكون البداية فكرة وعند االسًتسال يف العمل : وظيفة الفن تنفيسية واجتماعية تفاعلية 2ج
تظهر العواطف ، أو قد يكون يف بعض األحيان يعرب عن فكرة فقط ويف أحيان أخرى قد يكون رلرد تنفيس 

 ثنُت .، لكن الفن احلقيقي جيمع بُت اال عن عواطف

 استخدم اللون ألعرب عن الواقع.:3ج

ستطيع فهمو ، عكس األعمال الفنية احلديثة كالتجريد يط ، الذي أل الفٍت الواضح البس:أفضل العم4ج
 مثالً أحياناً أفهمو وأحياناً ال ديكن فهمو.

: ال أفضل األعمال اليت تتضمن أشياء مألوفة كالصور مثاًل ، أفضل األعمال ذات الطابع 5ج
 الكالسيكي.

حيتوي على موضوع مهم كي يبهر  ادلوضوع ، فالفن البد أنالعامل الذي جيعل الفن مؤثرًا ىو : 6ج
ويكون ىذا ادلوضوع مهم وحيوي يف حياة الناس ، خبالف التجريد ، أيضًا اختيار اللون مهم يف  اجلمهور ،

 التأثَت على ادلشاىد.

البيئة تؤثر يف رؤية الفنان من خالل األشياء اليت يراىا يف ىذه البيئة ، فيختار موضوعاتو من : نعم ، 7ج
 ، ويعرب عنها وبذلك يتضح انتماؤه إىل بيئة معينة. وعناصرىا زليط بيئتو

، فألوان سكان السواحل زبتلف عن ألوان سكان اجلبال : البيئة تؤثر على الفنان يف اختياره لأللوان 8ج
 أو الصحاري مثاًل.

 

 



227 

 

 ( 1المجموعة )

ربتوي على صور ، وال أشعر تعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب ، ال تعجبٍت اللوحات اليت  1: لوحة 1ج
 أهنا لوحة فنية.

اللوحة تعبَتية ، يبدو الفنان وكأنو يفضفض من خالل ىذا العمل ، وكأنو رسم قرية فيها بعض  :2ج
 السكان . )قرية(

 : رموز قددية فالعمل بدائي قدمي أشبو جبدران الكهوف.3ج

 .: ال ، غَت مرتبط4ج

 . : وجود الصورة الفوتوغرافية يف العمل5ج

 ( 2المجموعة )

 المست إحساسي.تعبَتية ذبريدية ، طو صبان ،  1لوحة : 1ج

 : مباين وزخارف شعبية.2ج

 مباين وزخارف شعبية.: 3ج

 مباين ومدن ، فيها احتفال باأللوان والزخارف ، وكأهنا فلكلور شعيب.ك مرتبطة ، فهي تبدو: 4ج

 : وجود الصورة الفوتوغرافية يف العمل.5ج

 (3المجموعة )

 أعرف يعجبٍت ىذا النوع من الفن الذي يسمح لك ، ال يوسف جاىاتعبَتية ذبريدية ،  1لوحة : 1ج
 بتخيل ما تريديو ، لكن ال يكون مبهم جداً ، ودبجرد أن أزبيلو شيئاً معيناً فهذا يعٍت أنو واضح بالنسبة يل. 

 .حبر وحصان :2ج
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 .حبر وحصان :3ج

  .: ال ، غَت مرتبط4ج

 وأقرب للجمهور.: أزعجتٍت خطوطها اذلندسية ، لكن كموضوع أعتقد أهنا أكثر اجتماعية 5ج

 (4المجموعة )

 تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري ، طريقة التلوين. 1: لوحة 1ج

 امرأة.    :2ج

 : امرأة ، أجزاء من مالبس تراثية 3ج

 .: من تراثنا4ج

 : بسبب وجود أشياء وخامات مضافة للوحة.5ج

 (5المجموعة )

 تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس ، أنا عموماً أفضل التعبَت اللوين. 1لوحة : 1ج

 مدينة قددية.: 2ج

 : أشخاص يف مدينة قددية.3ج

 : ال أعرف دباذا ترتبط.4ج

 : ال أحبذ إضافة الصور أو األشياء اجلاىزة للعمل ، شعرت وكأنو ملصق إعالين. 5ج
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 الغامدي الطالبة / رحاب سعيد

 الفن يعرب عن عاطفة. :1ج

: اجتماعية تفاعلية ، فإذا حصلت مشكلة اجتماعية تضرر منها الفنان ، فإنو يعرب عنها وينفس من 2ج
خالل الفن ، فادلواضيع االجتماعية ىي مادة خصبة أساسية للفنان ويف حالة انعدامها لن جيد الفنان ما يعرب 

 كانت تعرب عن موضوعات اجتماعية.   عنو ، ومعظم اللوحات اليت درسناىا

 : استخدم اللون للتعبَت عن نفسي بعيداً عن ارتباطو بالواقع.3ج

ليت ال ديكن فهمها : حبسب ادلوضوع نفسو ، لكن غالبًا أفضل الغامض ادلبهم ، ادلليء بالتفاصيل ا4ج
 من أول نظرة ، فيجعلٍت أطيل النظر والتفكَت فيو.

 من األشكال ادلألوفة. : أفضل األعمال اخلالية5ج

 : اخلامة أىم عامل جيعل العمل الفٍت مؤثراً ، مث ادلوضوع واأللوان ادلستخدمة.6ج

 حبسب الطريقة اليت يتأثر هبا الفنان ببيئتو ، يظهر ذلك يف أسلوبو وبصمتو اخلاصة.، : نعم 7ج

البيئة وموضوعاهتا  رسم من مفرداتالفنان ي مل تعطي الطالبة إجابة واضحة ، لكنها أقرت أن: 8ج
 وخاماهتا.

 (1المجموعة )

فن مجاىَتي ، باسم الشرقي ، الحتوائها على عناصر وأشكال كثَتة بينما اللوحة األخرى  2اللوحة  :1ج
 ىي رلرد "شخمطة"

، بينما مست اللوحة األخرى ب"سعاد حسٍت " بعد  وصفت اللوحة التعبَتية التجريدية باخلربشات: 2ج
 أن سألت عن امسها.
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 : سينما ، شيشة معسل ، كأنو رلموعة من الناس تشاىد أفالم يف قهوة وليس يف السينما.3ج

، وأنا ىي ادلسيطرة يف اللوحة : الفنان يتحدث عن شخصية سعاد حسٍت أكثر من أي شيء آخر 4ج
 وارىا أو مدى تأثَتىا يف اجملتمع.حقيقة ال أعرفها وال أعرف أد

 : ليس فيها شيء جيذبٍت ، ليس فيها موضوع.5ج

 (2المجموعة )

 فن مجاىَتي ، عبد الناصر غارم ، فيها فكرة جديدة. 2لوحة  :1ج

 .: دموع2ج

: فيها خريطة جغرافية ، وعالمة شامبو األطفال ، اللوحة تشعر بأزمة الفنان وتفاعلو مع مشكالت 3ج
اإلسالمي والعريب ، ذكرتٍت بأكثر ادلناطق تضررًا يف ىذا العامل ، وصورة أوباما مرتبطة لدي بنشرات العامل 
 األخبار.

: العمل جدًا مرتبط باحلياة االجتماعية من خالل العالمة التجارية لشامبو األطفال فهي حبد ذاهتا 4ج
صورة أوباما مع ىذه العالمة التجارية للشامبو موضوع ، نظراً لتكرر رؤيتها يف احلياة اليومية ، كما أن وجود 

 ، وكأن الفنان يطلب من أوباما بلهجة ساخرة أن يصلح العامل وينظفو.

 بو. : مل أتفاعل معها ألهنا تقليدية وشاىدت مثلها كثَتاً ، والفنان ىنا يعرب عن رؤية خاصة5ج

 (:3المجموعة )

حب البالكبَتي وىو شيء حيوي يف عصرنا احلايل فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، ألين أ 2لوحة  :1ج
 ومنتشر يف العامل.

 بالكبَتي: 2ج
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باإلصلليزية ادلعربة )بوب ، حلو ، من جد ، العريب ضاع ، لول( ، الفنان يريد : إشارة تنبيو ، كلمات 3ج 
 .موعد استخدامي للبالكبَتي 12أن ينبو مجهوره بأنكم ضيعتم لغتكم العربية ، ذكرين بالساعة 

، حىت أنو أصبح  بو كثَتًا على مستوى العامل ياتنا االجتماعية ، والناس متأثرون: مرتبط جدًا حب4ج
مصدرًا لألخبار ، وأصبحنا نعتمد عليو يف أشياء كثَتة منها االستيقاظ من النوم على سبيل ادلثال فيكتب 

 ذلك الوقت. ادلستخدم يف رسالة احلالة مىت يريد االستيقاظ حىت يوقظو اآلخرون يف

وال شكل وال أي شيء جيذب ادلشاىد ، والشكل ادلرسوم فيها كأنو ذبابة ميتة : ما فيها موضوع 5ج
 رمست حبجم كبَت.

 (4المجموعة )

 فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، فيها حركة )أكشن على حد تعبَت الطالبة( 2: اللوحة 1ج

 .: ساىر2ج

، كلمة ديزل ، عداد سيارات مع لون أمحر ذكرتٍت بنظام بيانو ، ، أشخاص : سيارات سبشي بسرعة 3ج
ساىر الذي يصطاد السيارات ادلسرعة ، واللون األمحر يوحي بالدم واحلوادث ، كما ذكرين ذباور األمحر 

 يف أبو ظيب. "فراري" واألصفر مع اجلو العام للوحة دبدينة ترفيو

 ن الفتيات ال نقود السيارات.: مرتبطة جداً بالشباب وفيها تنبيو ذلم ، ألننا ضل4ج

 اللوحة األخرى مجيلة أيضاً وفيها من الًتاث لكٍت فضلت األخرى عليها.: 5ج

 (5المجموعة )

 تداخالت األلوان.تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس ،  1لوحة : 1ج

 :رحيل2ج
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 : أشخاص وعصافَت ، وظالل أشخاص راحلُت ، نافذة .3ج

بالفنان ، قد يكون مر بتجربة رحيل لشخص عزيز عليو فرسم كل : تعبَت شخصي ، خاص 4ج
 األشخاص راحلُت ، رمسو للعصافَت وكأنو يعرب عن ىجرة العصافَت.

جبوار  -كلها طولية-بنفس الوضعية  لكن علب ادلناديل ادلتكررة ، فيها غرابة ، فيها فكرة حلوة: 5ج
 بأحجام متساوية أعطت إحساس بالرتابة.بعضها 

 

 الطالبة / رحمة حسن الحارثي

 : الفن يعرب عن عاطفة أغلب األحيان.1ج

واجملتمع ال جيربين على  ، فأنا عاطفية وقد أنتحى عن اجملتمع لفًتة : وظيفة الفن تنفيسية بالنسبة يل2ج
 رسالة اجتماعية عند فنانُت آخرين يف اجملتمع عموماً.لكن ىذا ال يتعارض مع كونو يؤدي  عرض فٍت ،

 ، لكٍت غالباً أفضل التعبَت باألسود واألبيض.يف الواقع  ليمثل شيئاً  و: إذا استخدمت اللون استخدم3ج

 : الواضح البسيط.4ج

 : أميل إىل األعمال ذات األشكال ادلألوفة.5ج

، فهذا العمل يؤثر يف   اً : العمل الذي حيكي بصدق معاناة فئة بائسة ، أو يكون متضمناً مأساة وحزن6ج
فلو رأيت لوحة فيها طفل باكي مثاًل فأين أكثر من أي عمل عادي أو عمل مبهج ، ورسالتو تصل إيل  كثَتاً 

 أتأثر بشكل كبَت جداً.

ويكون  أصدق فنان ىو الذي ديثل بيئتو دبوروثها فهو بذلك يؤدي رسالة وينفس عن نفسو ،،  نعم: 7ج
 عملو بذلك صادقاً ومبدعاً حبكم ارتباطو هبذه البيئة.
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من الواقع ويدخل الًتاث فيها ، ويقدمها بطريقة معاصرة  إذا خدم الفنان بيئتو دبوضوعات اجتماعية :8ج
 ، فهو يقدم ذلم تراثهم بشكل حديث وأصيل يناسب رؤيتهم. فاجليل اجلديد يبحث عن اجلديد دائماً 

 (1المجموعة )

 وفيها ألوان لفتت نظري.فن مجاىَتي ، باسم الشرقي ، ألين فهمتها فيها أشكال  2اللوحة : 1ج

ال أعرف ماذا ديكن أن أمسيها ولن امسيها باسم ادلمثلة صراحًة ألهنا معروفة عند الناس ، شلكن : 2ج
 استوحي اسم من نظراهتا وطريقة فمها كأهنا تريد أن تقول شيئاً. 

ا لكٍت ال أعرفها ، ههتعبَتات وج يف صورة ادلمثلة ادلصرية ريلفت نظ وجوه ،ألوان ،  : شيشة ،3ج
لكن أرى أنو ردبا قصد أن جيمع بُت خطأين ، فالشيشة استغرب مجع الفنان بُت صورة ادلمثلة والشيشة ، 

 شيء غَت مقبول وخاطئ وىذا التمثيل ىو أيضاً يوصل لنا رسالة خاطئة.

مثاًل موجودة  ياء مضرة باجملتمع يف ىذه اللوحة ، ولألسف ىذه األشياء كالشيشة: أرى أنو مجع أش4ج
 وشائعة يف اجملتمع ، قد يقصد الفنان أنو ينتقد ىذه األشياء وقد تكون عادية بالنسبة لو وال يرى فيها بأساً.

  .ليس فيو موضوعرلرد ألوان غَت مفهوم ، خايل من اجلاذبية ، : 5ج

 (2المجموعة )

 .ومرتبط بعادلنا العريب معاصر فن مجاىَتي ، عبد الناصر غارم ، موضوع إنساين 2لوحة : 1ج

 : إىل مىت الدموع؟2ج

 .: عادلنا العريب3ج

 مرتبط بواقعنا الذي نعيشو وىو مفهوم حىت للطفل حينما يرى ىذه الدماء والدموع.: 4ج
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اً مثل العمل : ىي لوحة مجيلة ، لكن العمل اآلخر جذبٍت أكثر، فهذه اللوحة ال سبثل بالنسبة يل شيئ5ج
 نساين فيو أشياء مكتوبة.اآلخر فهو اجتماعي إ

 (3المجموعة )

 هنا وتقسيماهتا والكتابات مع أين مل أدركها كلهافن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، أعجبتٍت ألوا 2لوحة : 1ج
   لكنها توحي بعامل االنًتنت.

 : تقنية جديدة أو عامل جديد.2ج

، كلمات وحروف جذبتٍت وإن مل أعرف قراءهتا كلها ،  ومنسقة تقسيمات ىندسية ، وألوان مجيلة :3ج
ذكرتٍت باإلنًتنت وادلواقع اإلليكًتونية ، ال استخدم اإلصلليزية ادلعربة وال أتقن قراءهتا لكٍت أعرف أن ىذه 

 األرقام تشَت إىل حروف عربية.

 أكيد مرتبط باحلياة االجتماعية.:  4ج

ديثل يل شيئًا يف الواقع ، ليس فيها شيء ، وال أي نوع من  : مل أفهمو ، ألوانو باىتة ، العمل مل5ج
األشكال ىندسية أو نباتية ، وال حىت نفسياً مل أتفاعل أو أتعاطف معها ، إذا رأيتها يف معرض لن التفت ذلا 

 وىي يف نظري لوحة خالية من اجلمال ال ديكن أن أقتنيها أو أعلقها. 

 (4المجموعة ) 

ريدية ، أمحد اخلزمري ، أعجبتٍت ألواهنا وانتشارىا ، وادلساحة الفارغة يسار اللوحة تعبَتية ذب 1لوحة  :1ج
 أعطتٍت شعوراً بالراحة كأهنا غيوم.

 : تراث2ج
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وتدرجات الشفق ، األلوان يف بعض أجزاء اللوحة سبثل قطع الًتاث  : ذكرتٍت بالسحب والغيوم ادلمطرة3ج
األلوان الًتابية مرتبطة جداً ،  ألسود فيها درجتو مجيلة ليست قويةا،  واحللي الًتاثية ، كالسجاد وادلنسوجات

 . عندي بالًتاث

فارتباطو باجملتمع ظهر من خالل : استخدم شيء من تراثنا القدمي وعرب من خاللو عن نفسو ، 4ج
تمعنا توظيفو لًتاثنا ادلاضي ، ىو ال يعرب عن قضية اجتماعية حاصلة لكنو انتقى من العناصر الًتاثية جمل

 السعودي وأدخلها يف اللوحة.

: اللون الباىت الرمادي ، مل سبثل يل شيئًا بدرجة كبَتة ، نفسيًا مل تؤثر يف ، لكن فيها عناصر من  5ج
الواقع العجالت والطرقات واألسهم ، كأهنا تعرب عن عجلة احلياة واألسهم ادلالية والضغط والدماء الناذبة عن 

 .أعجبتٍت األخرى أكثرموضوعها ليس واضحاً بالنسبة يل ، فن ذلك ، ىي لوحة مجيلة لك

 (5المجموعة )

تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس ، ألنو فيو من مفردات البيئة والًتاث ، ألواهنا جذبتٍت أكثر  1لوحة : 1ج
 ، فهمتها .

 .: منظر من البيئة احمللية2ج

يف اللوحة كأنو شجرة أو  لون أخضرفيو أشخاص ، قطعة من الًتاث يسار أسفل اللوحة ، ىناك  :3ج
 ظل شجرة ، اللوحة مقسومة وكأن فيها مبٌت ، تذكر بالًتاث والبيئة احمللية. 

:ارتباطو باجملتمع يتمثل من خالل تراثنا الذي نراه دائمًا ، ىو مل ديثل قضية اجتماعية حصلت لكن 4ج
 .ورلتمعنا موجود يف حياتنامن بيئتنا و ىو شيء 

 أو قدم رسالة. ال أشعر أنو خدم شيئاً  مل تعجبٍت ألوانو تبدو باىتة ، : مل أفهمو ،5ج
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 آل غالبالطالبة/ فاطمة طالل 

 الفن يعرب عن الفكرة والعاطفة ، لكن العاطفة أكثر.: 1ج

دون أن يكون لديهم  ينفسوا من خالل الرسم، فاألطفال مثاًل يف ادلقام األول : وظيفة الفن تنفيسية 2ج
 اجتماعي تفاعلي. قد يكون ، لكن أنا شخصياً فٍت فكرة يهدفون إىل إيصاذلا

 ن ذايت يف الغالب ، حيث أنفس عن نفسي بشيء خيدم موضوعي.: استخدم اللون للتعبَت ع3ج

العمل الواضح البسيط شائع ، : العمل الفٍت الغامض ادلبهم ، الذي جيعلٍت أتأمل فيو كثَتًا ، ألن 4ج
يستدعي  فعندما أرى لوحة فيها شجرة مثاًل ، ال اىتم ذلا كثَتاً بعكس ما إذا كان الفنان قد رسم شيئاً خيالياً 

 الوقوف والتأمل.

 : أفضل األعمال اليت ربتوي على أشكال مألوفة.5ج

الفٍت  مؤثرًا بوجهة نظري ،  : توظيف اخلامات يف العمل الفٍت من أىم العوامل اليت ذبعل العمل6ج
وليس بالضرورة أن يكون للعمل موضوع ، فقد يكون العمل رلرد ألوان مع خامات مضافة حبساسية وتكون 

 يف غاية اجلمال.

در ما يتأثر دبا يراه أثناء السفر من مناظر أوطبيعة أو أشياء مجيلة الفنان سبحان اهلل بقف،  : نعم7ج
ثر ال يعادل تأثره ببيئتو اليت نشأ فيها وارتباطو دبفرداهتا ، فحىت لو عرب الفنان أن ذلك األ يعجب هبا ، إال

عن غَت بيتو سيكون شيئًا عابرًا ، ويعود يف النهاية إىل بيئتو وموروثها ، فيأخذ عنها وجيدد فيها بطرق 
 معاصرة.

أخذ من ألوان البيئة اليت يعيش : البيئة أكثر ما تؤثر يف الفنان تؤثر يف ألوانو ، فالفنان عندما يلون ي8ج
فصديقيت مثاًل سبيل إىل األلوان الًتابية ادلرتبطة بالبيئة السعودية الصحراوية أما أنا فقد أكون متأثرة فيها ، 

 أكثر بالبيئة الساحلية فألواين تدخل فيها تدرجات األزرق.
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 (1المجموعة )

 حسٍت وألواهنا عجبتٍت.فن مجاىَتي ، باسم الشرقي ، صورة سعاد  2: اللوحة 1ج 

 : سعاد حسٍت2ج

: فيها ألوان مجيلة ، صورة سعاد حسٍت ، كتابات ، صورة فنانة أخرى ال أتذكر امسها ، الشيشة ،  3ج
 ذكرتٍت بأجواء مصر.

: مرتبط جدًا بالواقع ، خصوصًا الشيشة فهي أمام أعيننا طوال الوقت ، وىي تعرب بشكل كبَت عن 4ج
 واقع احلياة يف مصر.

 ، ليس ذلا موضوع. : ألواهنا جداً باىتة ، الفراغ فيها جداً كبَت ، مل أشعر أهنا تعرب عن شيء أساساً 5ج

 (2المجموعة )

 تعبَتية ذبريدية ، طو صبان ، شعرت أهنا معربة عن اجملتمع. 1: لوحة 1ج

 : ازدحام ، تكدس سكاين.2ج

 الناس يف ادلدن.: فوضى ، مباين ، طريق ، سيارات ، ذكرتٍت بازدحام 3ج

: رأيت فيها مدينة مزدمحة وتكدس سكاين ، وكأن شخصًا حياول اخلروج من وسط الزحام بسيارتو ، 4ج
 وكأهنا زمحة جدة.

 : شعرت أهنا إعالن وليست لوحة فنية.5ج

 (3المجموعة )

 بقوة. ناء باناعمة ، شعرت أهنا تعرب عن حالنافن مجاىَتي ، ى 2لوحة  :1ج

 : بالكبَتي.2ج
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 : ألوان ، كتابات اصلليزية معربة ، وجوه ، طرق ، ذكرتٍت بالبالكبَتي.3ج

 : البالكبَتي اآلن أصبح أساس حياتنا االجتماعية.4ج

، حىت ألواهنا باىتة وغَت ها ، قد يكون رسم قاع حبر أو غواصة ال أعلم ما ذا يقصد أفهم : مل5ج
 جذابة.

 (4المجموعة ) 

 اللوحتُت أعجبتٍت. :1ج

 ، ألواهنا جداً رائعة ودرجاهتا فيها سعادة.  تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري 1لوحة   أواًل:

 شالل :2ج

 شالل ، شجر ، ضباب ، ذكرتٍت بالطبيعة. :3ج

 : منظر طبيعي لكن ال أشعر بارتباطها باجملتمع.4ج

 فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، تعرب عن حياتنا ادلعاصرة. 2ثانياً: اللوحة 

 ركة: احل2ج

 ذكرين بسباق سيارات.: فيها حركة ، سيارة ، لوحة سيارة ، أشخاص ، السرعة ، 3ج

 : مرتبط حبياتنا االجتماعية ، تقام اآلن سباقات سيارات وىو شيء موجود يف حياتنا.4ج

 ( 5المجموعة )

 فن مجاىَتي ، أدين يسري ، أشعر أن فيها أشياء معروفة. 2: لوحة 1ج

 : ذكريات 2ج



239 

 

 ادلناديل ، صور فنانُت معروفُت ، ذكرين حبقبة زمنية معينة أيام أفالم األبيض واألسود.: علب 3ج

: أنا إذا رأيت ىذا العمل يف الطبيعة أمامي فسأقف أمامو طوياًل أتأملو ، تعاطي الفنان للخامة 4ج
، فقد وظف شيئاً مل واختياره علبة ادلناديل أعجبٍت وىو شيء مل أفكر يف يوم من األيام أن أقدمو كعمل فٍت 

أن يوظف هبذا الطريقة ، وىذا العمل حيكي قصص عن حياتنا من خالل ىذه األفالم  خيطر على بايل أبداً 
 فهو مرتبط بواقع حياتنا االجتماعية. 

 شعرت أنو رسم عادي ، وشاىدنا منو الكثَت فلم يلفت انتباىي. :5ج

 

 الطالبة / خلود عبد الرزاق معاذ

عن عاطفة أكثر من فكرة ، فاللوحة عندما تتضمن مشاعر الفنان تكون االستجابة ذلا : الفن  يعرب 1ج
 ، فالفن أكثره إحساس.أعلى 

: وظيفة الفن تنفسية واجتماعية تفاعلية ، عندما قلنا أن الفن عاطفة فمعناه ىذا أن لو وظيفة 2ج
لناس ويوصل من خالذلا رأيو وال يكون تنفيسية ، وأيضا ال بد أن تكون فيو فكرة اجتماعية يتفاعل فيها مع ا

 الفن خاصاً بالفنان وحده ، فهو مزيج من االثنُت معاً.

 : أستخدم اللون للتعبَت عن ذايت .3ج

: أفضل العمل الواضح البسيط أكثر ، لكن أحيانًا يلفت نظري العمل الغامض ادلبهم ، لكن ليس 4ج
وسط الذي دييل للبساطة ، أفضل أن يكون العمل الفٍت ادلعقد الغامض جدًا ، وال البسيط جدًا ، أفضل ال

وغَت ادلتخصص ، أحب أن يشاركٍت اجلمهور يف لوحيت فال  مفهومًا من قبل اجلميع ادلتخصصُت يف الفن
تكون خاصة يب أو دبجموعة معينة من الناس ، فأنا أستخدم اللون ذاتيًا ألعرب بو عن فكره أريد إيصاذلا 

 تظل ىذه الفكرة زلجوزة عندي.للجمهور وال أريد أن 
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حسب طريقة توظيف ىذه األشياء ادلألوفة ، فهي يف بعض األعمال تقويها ويف بعضها تضعفها ، : 5ج
ىناك أعمال فنية مجيلة خالية من األشياء ادلألوفة ومجاذلا جدهتا وغرابتها بأن ال يكون الفنان يسَت على منط 

األعمال بينما قد تكون يف بعض األعمال رلرد ملء مساحة  واحد ، وىي قد تكون إضافة مجيلة يف بعض
 وال تضيف للعمل.

العوامل اليت ذبعل الفن مؤثرًا : جدة الفكرة ، األصالة حبيث تظهر ىوية الفنان فأميز مثاًل أن  أبرز :6ج
بنفس الوقت حداثة و  هاىذا الفنان عريب مسلم ، فال أحب اللوحة اجملردة من ىوية الفنان ، فتكون اللوحة في

فيها ىوية وانتماء ، اإلتقان يف العمل الفٍت جيعلو مؤثراً يبهر اجلمهور ويشد انتباىو فال يستطيع صرف نظره 
عن العمل ، غرابة الفكرة مع بساطتها ذبعل العمل مؤثرًا ويؤدي الرسالة ادلطلوب إيصاذلا للمتلقي ، فقد 

باألسالك وديسك ستارة ، و عمل آخر عبارة  رأيت يف أحد ادلعارض عماًل ىو عبارة عن شخص مشكل
قد اتصلت بيده أنابيب ادلغذي جالسًا عليو و مريضًا عن كرسي متحرك وضعت عليو لوحات سبثل شخصًا 

 الذي ىو عبارة عن قوارير من األلوان ، رغم بساطتها محلت أفكاراً كبَتة وفلسفة عميقة .

، فالفنان يأخذ من بيئتو لكن ال يتقيد هبا كثَتاً ، فمثاًل شلكن العالقة بُت الفنان والبيئة كبَتة ،  نعم : 7ج
، لكن ليس  أن يأخذ الفنان وحدة زخرفية من بيئتو وجيردىا ويضمنها العمل فيصبح مفعمًا بروح ىذه البيئة

بالضرورة أن تظهر رموز البيئة بطريقة مباشرة أو بشكل واضح ، بل يقتبس منها وخيرجها بشكل حديث 
 ومعاصر.

: األخذ من رموز البيئة ، يستوحي ثقافتها ، وتنعكس يف أعمالو روح البيئة اليت نشأ فيها من خالل 8ج
 تقسيماتو وخطوطو مثالً ، أو أفكار األعمال ، فال يوجد فنان ال يتأثر ببيئتو.

 (1المجموعة )

 واضحة ومعاصرة.فن مجاىَتي ، باسم الشرقي ، فيها فكرة جديدة  2اللوحة : : 1ج

 : سعاد حسٍت2ج
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: أرجيلة ، سعاد حسٍت ، اللون األزرق مع األرجيلة أعطاين إحساس أن الوقت ليل ، واجلو العام جو 3ج
 ملهى ليلي )كابريو(.

: ىو معرب عن احلياة االجتماعية لكن يف فًتة سابقة ليس اآلن ، وىذه األفالم ادلصرية يف تلك احلقبة  4ج
تؤثر يف اجملتمعات ، فآباءنا مثاًل كانوا يعيشون تلك الفًتة وكانت وكانت  كانت منتشرة حىت خارج مصر ،

  جزء من ثقافتهم ويسعدوا دبتابعتها ويتأثرون هبا ، مثل األفالم الًتكية اآلن مع جيلنا احلايل.ىذه األفالم ىي 

موز : أن استخدام الفنان لونُت فقط أو ثالثة مل ذبذبٍت ، ليس هبا عنصر واضح أو شكل ، فيها ر 5ج
 شخصية مل أسبكن من فهم دالالهتا ، فهي خاصة بالفنان وليس بعامة الناس اللذين يشاىدون اللوحة.

 (2المجموعة )

 فيها بيوت شعبية قددية.تعبَتية ذبريدية ، طو صبان ،  1لوحة : 1ج

 : مباين شعبية.2ج

وربل زللها بيوت أخرى : فيها بيوت شعبية قددية كأهنا تتحرك ، تصعد وهتبط ، بيوت قددية تذىب 3ج
، فيها زخارف شعبية مبسطة ، ذكرتٍت بأجواء زمان جدة القددية ، يف روحها وألواهنا ، أحب زيارة تلك 

 ادلنطقة إىل اآلن.

: يعرب كثَتًا عن احلياة االجتماعية ، فهي تذكرنا دباضينا القدمي ، بطريقة ملونة ، كيف كان ىذا 4ج
 ياء مذاقها اخلاص وادلميز الذي فقدناه ضلن اآلن ونسمع عنو من الكبار.ادلاضي مجيالً وبسيطاً ، ولألش

ىي مجيلة وىادفة وواضحة وتؤدي رسالة ، لكنٍت انزعجت منها ألهنا تذكرين دبشكلة العصر ، وتثَت : 5ج
 أحزانًا عرفناىا وحفظناىا لكننا مل نغَت ساكنًا ، فأنا أعرف أن ىذه ادلآسي موجودة لكٍت ال أحب تكرار
مساعها إن مل يكن ىناك ما ديكن أن أقوم بو ، رلرد السماع بال عمل يزعجٍت نفسياً ، لكن إن كنت سأقوم 

، وإذا عمل كهذا بتنفيذ أقوم و  ع لألخبارأستم بعمل إجيايب ذباه ىذه القضايا فال بأس ، فمن ادلمكن أن
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البيوت الشعبية ألنو يؤدي رسالة ، خَتت يف فرصة عرض كبَتة بُت العملُت فسأعرضو وأفضلو على لوحة 
 لكنٍت ال أحب مساع األخبار واجًتار األحزان دون القيام بعمل ذباه ما أمسعو.

 (3المجموعة )

 أسالك(. -فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، ألهنا تتناول عصرنا )اإلنًتنت   2لوحة  :1ج

 متاىة العصر. -عصر السرعة  -: انًتنت 2ج

الوجوه ادلستخدمة عادة يف احملادثات  كلمات ،  تدل على ادلواقع اإللكًتونية ،: حروف اصلليزية 3ج 
اإللكًتونية ، أسالك ، كابالت ، ال أحب الكتابة االصلليزية ادلعربة وال أفهمها وال أشعر أن ذلا قيمة ، 

 فالعربية موجودة واإلصلليزية موجودة فما الداعي ذلذه اللغة؟؟  

االجتماعي ، وىي زباطب الشباب أكثر من أي فئة أخرى ، وسيحبون ىذا مرتبط جدًا بواقعنا  :4ج
 العمل ، فهو سيجذهبم بداية مث يفهمون الغرض منو والرسالة اليت يسعى الفنان إليصاذلا.

: مل أسبكن من قراءهتا ، ما الذي يريد أن يقولو الفنان ، قد يكون فيها فكرة لكنها مل تصلٍت ، مل 5ج
  ان سعيد أم حزين ؟؟ ماذا يشعر ال أعلم!أفهم ىل ىذا الفن

 (4المجموعة )

 اللوحتُت مجيلة.:1ج

ومع ذلك صلد ، فيها نور وأمل وغد أمجل ،  مجيلة ألواهناتعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري ،  1لوحة أواًل: 
الظالم يف حياتنا ، فمع وجود اجلانب األسود إال أن بريق األمل وإن كان بسيطًا فهو   وجود يتجاىلمل أنو 

 كاٍف إلسعاد اإلنسان.

 بريق أمل. .2
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ظالم ، فيو مساحة زرقاء تشَت للسماء وتوحي باتساع الدنيا وكربىا  يدل علىالعمل فيو نور ، سواد  .3
ا فلو قطع بعضها تتأثر مجيعها ، خطوط تبدو كطريق ، فيها خطوط تبدو كالعروق والشرايُت ادلتصلة ببعضه

فيو ارتباط غَت مباشر بالًتاث إذ د من السَت فيو وإن كان فيو سواد ، والعمل طويل ليس لو هناية ال ب
 نستشعر فيو الروح العربية.

و ، أنا رأيت ، حبسب احلالة النفسية للشخص ، لكن ليس كاللوحة األخرى من ىذه اجملموعة مرتبط .4
بنظرة تفاؤلية لكن قد يراىا غَتي دبنظار تشاؤمي حبسب طريقة تفكَته وبيئتو وتربيتو وثقافتو ، وىذا العمل 

مطلقًا ، لكن من ىو مهتم بالفن ولو دراية ولو  الفنقبل غَت العارفُت بال ديكن قراءتو من  يف اعتقادي
 َت زلددةلكثَت لفهمو ، وقراءة العمل ىذا غبسيطة بو فيمكنو قراءة العمل ، فهو ليس معقد وال حيتاج إىل ا

 .فكل شخص ديكنو قراءة بطريقتو اخلاصة

 هنا ربتوي عناصر وأشياء من بيئتنا.مجيلة أل فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، 2ثانياً: اللوحة 

 .دينةادل. زمحة 2

شخاص ، حوادث . طرقات مدينة مزدمحة ، نقطة تلتقي فيها اخلطوط ، الدوائر تدل على العجلة ، أ3
 ودماء ، لوحة سيارة ، حروف ، عداد السرعة ، تذكر بزحام ادلدن احلديثة.

. مرتبط باحلياة االجتماعية حديثًا يف واقعنا ادلعاصر ، فهي ليست شيء من ادلاضي أو الًتاث ، وىي 4
 سبس حياتنا اليومية.

 (5المجموعة )

رأيت فيها أماًل ، وكأن فيها أشخاصاً خرجوا من سجن  تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس ، 1لوحة : 1ج
وىي رغم ذبريدىا لكن يتضح أن ادلقصود ىيئة أشخاص ، طريقة توزيع األلوان مجيلة ، واألمل أمامهم ، 

 وتقسيمات اللوحة فيها مساحة مرحية للعُت.

 طريق: 2ج
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لسجن ، فيها عمق : أشخاص خرجوا من سجن ، اخلطوط العمودية السوداء ذكرتٍت بقضبان ا3ج
 ومنظور يوضح أن ىؤالء األشخاص راحلون.

: تعرب عن فئة معينة من اجملتمع )السجناء( ىذه الفئة مهملة ومل تأخذ حقها ، وتبدو ىيئتهم يف ىذا 4ج
العمل وكأهنم من صعيد مصر ، يلبسون العمائم البيضاء ، تفاوت أحجام األشخاص يعطي إحساس أهنم 

 أسرة.

فكرة غَت ف األغلفة بطريقة أمجل ، أشعر أن اليمكن توظادل من لكنها مل تصلٍت ، كان: فيها فكرة 5ج
يقل الزحام يف العمل حبيث يضع علبة ويًتك أخرى فال  أن مكتملة ، ربتاج دلزيد من العمل عليها ، أو

  توضع مجيعها جبوار بعض ، أشعر أنو البد من وجود الفنان كي يوضح العمل.

 

 مسفر الياميالطالبة/ سحر 

 : الفن يعرب عن فكرة.1ج

: وظيفة الفن تنفيسية عندما يكون الفنان يريد التعبَت عن شيء داخلو ، واجتماعية تفاعلية أيضاً 2ج
 عندما يتناول الفنان موضوعاً يشغل اجلمهور.

 : استخدم اللون للتعبَت عن ذايت.3ج

، وسأتأمل تفاصيلو  فيما يقصده كثَتاً   سأفكر: أفضل العمل الفٍت الغامض ادلبهم جيذبٍت أكثر ألين 4ج
 مدة أطول.

 : األعمال اخلالية من األشكال ادلألوفة.5ج

 : العوامل اليت ذبعل العمل الفٍت مؤثراً موضوع العمل ، واختيار الفنان أللوانو.6ج

 النقل من عناصر البيئة ومفرداهتا يف العمل الفٍت.، : نعم 7ج
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رؤيتها تكون أوسع من اجملتمعات ادلنغلقة ، سكان السواحل خيالطوا الناس أكثر : اجملتمعات ادلنفتحة 8ج
 ويطلعوا على حضارات أكثر من احملصورين يف اجلبال مثاًل.

 (1المجموعة )

 أعجبتٍت ألواهنا.تعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب ،  1لوحة : 1ج 

 : قرية جرداء2ج

ض الصور يف االنًتنت للقرى فيها شجر وبعض العناصر إال : بقايا شجر ، أطالل قرية ، ذكرتٍت ببع3ج
 أن ىذه الصورة جرداء فهي تبدو كأطالل قرية.

 : ال ، ال أشهر أهنا مرتبطة حبياتنا االجتماعية.4ج

 ترتيب عناصرىا.عدم : مل تعجبٍت اللوحة األخرى بسبب ألواهنا و 5ج

 (2المجموعة )

 أشعر أن فكرهتا فيها صراع وفوضى حركت اللوحة.تعبَتية ذبريدية ، طو صبان ،  1لوحة : 1ج

 :  صراع ، دنيا متحركة.2ج

 : بيوت شعبية ، قد تنتمي إىل صلد أو اجلنوب.3ج

 .:مرتبط باحلياة ألن ىذه البيوت شيء موجود يف حياتنا وتراثنا4ج

   : شعرت وكأهنا إعالن ، شيء عادي مل يلفتٍت. 5ج

 (3المجموعة )

 فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، رأيتها فكرة جديدة ، غَت مألوفة.  2لوحة : 1ج
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 : تكنولوجيا.2ج

، فيها الوجوه ادلستخدمة يف البالكبَتي   -كبَتيضلن مستخدمي البال  -: ذكرتٍت بواقعنا الذي نعيشو 3ج
 ، إشارات التنبيو ، كتابات دارجة لدى مستخدمي البالكبَتي.

 تعرب عن واقعنا الذي نعيشو اآلن شباب وبنات يف عصرنا احلايل.فهي  مرتبطة جداً ، :4ج

: شعرت أن العمل ناقص ومل تصلٍت منو فكرة فهي غَت واضحة ، فهي غامضة بشكل كبَت ، فأنا 5ج
أرى شيئاً وال أدري إن كنت رأيتو بشكل صحيح أم ال ، فالشكل الذي أمامي خييل إيل أنو غواص يف البحر 

 ذا ىو ادلقصود أم ال.لكن ال أدري كان ى

 :(4المجموعة )

 اللوحتُت أعجبتٍت. :1ج

 تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري ، جذبتٍت ألواهنا. 1لوحة أوالً : 

 .أسرار.2

 .اللوحة فيها خيال امرأة.3

 .قد تكون اللوحة تعرب عن أسرار ادلرأة.4

 فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، فيها حركة حلوة. 2ثانياً: اللوحة 

 . طرقات.2

. شوارع ، تصادم ، ربذيرات من احلوادث ، فيها عداد السرعة ، أشياء متداخلة متصادمة وحوذلا 3
 أشخاص رلتمعُت.

 .مرتبط حبياتنا االجتماعية بشكل كبَت ، فهو موضوع نراه دائماً.4
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 (5المجموعة )

 ومرحية.تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس ، ألواهنا مجيلة ومتناسقة  1: لوحة 1ج

 .ذبمعات: 2ج

اجتمعوا مث ساروا باذباه معُت ، وكأهنم رلتمعُت يف عزاء نظراً للون األسود : فيها أشخاص رلتمعُت ، 3ج
 الذي يسود اللوحة.

 : مرتبط إىل حد ما ليس ارتباطاً واضحاً.4ج

شعرت أهنا مفككة ، العمل  كما،   حربتاج إىل شر و غَت واضحة مل تعجبٍت ألهنا إعالنات ، وىي : 5ج
 مًتابط ، لكن فكرة علبة ادلناديل جديدة. يبدو يل شلزقاً غَت

 

 الطالبة / أمل مساعد المطيري

: الفن يعرب عن العاطفة والفكرة أيضًا ، حسب حالة الفنان أحيانًا يعرب عن عاطفة حينما يرسم 1ج
 إذا كان الفنان اختار موضوعاً معيناً كالسالم مثاًل.الفنان بال ىدف تبعاً حلالتو النفسية ، ويعرب عن فكرة 

أن يفرغ طاقاتو تنفيسية إذا كان شخص ما يريد  وظيفة الفن تكونأن مكن ثنُت معًا ، فمن ادلاال: 2ج
ال من خالل موضوع من خالل الرسم ، كما ديكن أن تكون اجتماعية ألن بعض الناس ال يستوعبون الفن إ

ادلواضيع يكون إيصاذلا أسهل للناس من خالل الفن أسهل من الكالم ، فقضية ، فبعض  أو فكرة أو رسم
 مثل قضية فلسطُت مثالً يكون إيصاذلا بالصور أو الرسومات أسهل وأسرع.

 : استخدم اللون للتعبَت عن الواقع.3ج

 : الواضح البسيط.4ج
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، ادلهم ىو أن يكون العمل  ال يزعجٍت كما ال يزيد من قيمة العمل عندي: وجود األشياء ادلألوفة 5ج
 مجيالً ويوصل رسالة أو فكرة ، سواء احتوى على شيء مألوف أم ال.

أفضل العمل الذي حيتوي على موضوع ويؤدي رسالة فهو األبقى قد يعجبٍت العمل العاطفي لكٍت : 6ج
السالم رسم  ، فعلى سبيل ادلثال رأيت مرة لوحة عنيف الذىن أكثر من العمل الذي يعرب عن عاطفة فقط 

محامتُت ترسخت ىذه ىذه اللوحة يف ذىٍت وارتبطت بكلمة السالم فكل ما تذكر ىذه الكلمة أتذكر اللوحة 
 ، يزعجٍت العمل ادلزدحم باخلامات مثاًل ، ال أفضل األعمال ادلزدمحة بالتفاصيل واألشياء الكثَتةمباشرة 

قليلة مركزة ومساحات واسعة مرحية ، فكل ما   ، بل أفضل العمل الذي حيتوي على عناصر القريبة من بعض
ر قوة وجذبًا لالنتباه ، وكلما زاد الزحام والتفاصيل تصبح مزعجة كان العمل بسيطًا ومرحيًا كل ما كان أكث

 ر ويصعب الًتكيز فيها وإدراكها.للنظ

فكاره منها ومن أن الفنان أصاًل ال ديكنو الرسم إال إذا رأى أشياء من البيئة ، يستوحي أ،  : نعم7ج
 يف بيئتو ويقتبس شلا يراه فيها.ر خاماهتا فيستخدم ما ىو متوف

: زبتلف طريقة تأثر كل فنان ببيئتو ، فقد يعيش فنانُت ببيئة واحدة لكن زبتلف نظرة كل منهما ذلذه 8ج
السواحل  وباختالف البيئات زبتلف ادلوضوعات اليت يتناوذلا الفنانون فهي يف اجلبال زبتلف عنالبيئة ، 

 وكذلك األلوان.

 (1المجموعة )

 فن مجاىَتي ، باسم الشرقي ، ألهنا تدل على الفن )شلثلة( وفيها رموز تفاعلت معها. 2اللوحة . 1ج

 قهوة مصرية يف احلسُت.: 2ج

ي وذكرتٍت حبال الناس يف اإلجازة خاصة يف م ، أعطتٍت إحساس جبو ادلقاىفالأ: معسل ، قهوة ، و 3ج
 مصر.
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يشاىدون التلفاز ،  ، فهي جزء من حياة معظم الناس اللوحة من واقعنا الذي نعيشو ط جدًا ،مرتب:4ج
ىذا ىو حال أغلب الناس يف و بال أي ىدف ،  دخنون معسالت ويشاىدون األفالمي ادلقاىييف  وجيلسون
 يف اإلجازة خاصة.اجملتمع 

باأللوان أثناء  يء من ىذا القبيل واتسختشعرت وكأهنا طاولة أو شمل أرى ذلا عنواناً أو موضوعاً ، : 5ج
 أعمال فنية أخرى عليها.قيام الفنان ب

 (2المجموعة )

 تعبَتية ذبريدية ، طو صبان ، ألواهنا مجيلة وفيها عناصر مرسومة. 1لوحة  :1ج

 إعصار.: 2ج

آمنة يف سالم مث جاءهتا دوامة أو إعصار ودخلت البيوت يف بعضها  تعيش حياة فيها بيوت كانت :3ج
وخربت ، فكرتٍت  تدمرت الدنيامث وبيت واحد فقط سبكن من اخلروج منها ، والناس اندرلوا يف بعض ، 

باحلروب "حرب اخلليج" مثاًل ، وكيف تتسبب يف تشرد الناس ، شلكن حال مصر يف الوقت احلايل ومعظم 
 ة.الشعوب العربي

 مرتبط ، واقعنا اآلن كثَت من البالد تدمرت ، كالعراق ومصر وسوريا. :4ج

، انزعجت من ، لكنها لوحة ال تقتٌت أو تزين هبا اجلدران  : ىي توصل رسالة واضحة ومفهومة5ج
أو شيء الشكل الناقص يف ديُت اللوحة ، وكذلك من الصورة ، شعرت كأن اللوحة ملصق إعالين ليوم عادلي 

 ىذا القبيل.من 

 (3المجموعة )

 فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، شعرت أهنا مرتبطة جدا حبيايت اليومية .  2لوحة : 1ج

 : بالكبَتي مسنجر.2ج
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: بالكبَتي ، كتابات اصلليزية معربة ، الوجوه ، اللوحة فيها سعادة ألن الوجوه اليت تضحك أكثر ،  3ج
 سية ، إشارات التنبيو.كما أين أحب جداً الوجو ذو النظارات الشم

: اللوحة ىي الواقع االجتماعي الذي نعيشو بالضبط ، فأصبحنا دبجرد التعرف على شخص جديد 4ج
 نطلب منو فوراً رقم البالكبَتي.

: غَت مفهومة وغامضة جداَ وليست واضحة ، ال أشعر أهنا هتدف لشيء ، ذكرتٍت بفلم نيمو حينما 5ج
بالستيك ، لكن يف ىذه اللوحة وكأن الغواص ىو الذي داخل الكيس ، توضع السمكة نيمو يف كيس من ال

 ردبا يكون ىذا حلم نيمو أن يقبض على الغواص.

 (4المجموعة )

ألهنا أوصلت رسالة توضح الزمحة اليت نعيشها ، وتداخل  فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، 2: اللوحة 1ج
 الناس يف بعضهم يف الطرقات وعدم احًتام النظام.

 حال الشارع العريب. :2ج

اخلطوط احلمراء تشَت للدماء ، سيارات ، و زمحة طرق ، وحوادث ،  لوحة السيارة ، الكفرات ، :3ج
عالمات التعجب تشَت للناس حُت يقفون رلتمعُت على احلوادث ويتسببون يف الزحام بال فائدة ويعطلوا 

أحد يعد ناس تدخل على بعض بالسيارات ، ومل واليف ادلدن الزحام  واقعالسَت ، وصلت منها رسالة تشَت 
 حيًتم النظام يف الطرقات.

 مرتبط ، شيء حاصل يف واقعنا. :4ج

 فيو غموض ، كأنو فجوة وانسكب منها شيء ، مل أفهمو ومل تصلٍت رسالتو بطريقة صحيحة. :5ج
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 (5المجموعة )

 أعجبتٍت اللوحتُت :

 وصلتٍت منها رسالة توضح حال الناس عندما يتأثرون باألفالم.فن مجاىَتي ، أدين يسري ،  2أواًل: لوحة 

 سينما ودموع. :2ج

الفنان اختار األفالم الرومانسية اليت يبكي اجلمهور حُت يشاىدىا  ، علب مناديل ، : أغلفة أفالم3ج
 وغلف هبا علب ادلناديل 

غالباً و ذباىها  األفالم وحساساً عندما يكون مهتمًا بحلة معينة يف عمر اإلنسان مرتبط ، وذكرين دبر : 4ج
 وىي مرحلة قد تنتهي وقد تستمر عند البعض.فًتة ادلراىقة ، ما يكون ذلك 

، أعطتٍت إحساس بادلراقبة أشخاص يتجسسون على  تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس 1ثانيًا : لوحة 
 أخرين.

 ذبسس :2ج

شيء موجود يف األسفل وىؤالء األشخاص ينظرون إليو ، ذكرتٍت بالزواج ادلصري يف الشارع والناس  :3ج
ينظرون إليو من النوافذ يف األدوار العليا من البيوت ، عمومًا األشخاص ادلرسومُت يسار اللوحة فيهم شيء 

هم ، اللوحة فيها بقع من من التطفل على اآلخرين ادلرسومُت يف الوسط ، كأن الناس يتجسسوا على بعض
اللون األسود أعطت إحساس بالغموض أو وجود مصيبة ، كأن األشخاص وسط اللوحة ارتكبوا جردية 

 ثة واألشخاص يف األعلى يراقبوهنم ، جزء من ادلبٌت يسار اللوحة. ويدفنون اجل

خرين ويتجسسوا مرتبط ، ذكرين باألشخاص ادلتطفلُت اجلواسيس ، فبعض الناس مههم أن يروا اآل :4ج
 عليهم.
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 سحر حمدان الغامدي.الطالبة / 

 : الفن يعرب عن عاطفة أكثر من فكرة ، من ادلمكن أن يعرب عن فكرة لكن العاطفة أكثر.1ج

 : وظيفة الفن تنفيسية ، من ادلمكن أن توصل رسالة لكن أنا شخصياً فٍت تنفيسي.2ج

 ثنُت. الواقع ، أحاول أن أدمج بُت االبَت عن شيء يف: استخدم اللون للتعبَت عن ذايت وأحياناً للتع3ج

 أحياناً أفضل العمل الفٍت الواضح البسيط وأحيانا الغامض ادلبهم.: 4ج

 : أفضل األعمال الفنية اليت زبلو من األشكال ادلألوفة.5ج

ي عمل الذالعمل الفٍت ادلؤثر برأيي ىو الأول ما يلفت انتباىي للعمل ابتداًء ىو ألوانو ، لكن :  6ج
ىذا ؟ ىل تأثر الفنان بشيء معُت( أفكر وأتساءل )دلاذا رسم علٍت وفيو عمق ، الغامض الذي جيكي قصة حي

 دبعٍت أن يكون العمل زلماًل بالرموز اليت ربتمل دالالت كثَتة.

و ألن احلياة ىي اليت تكون شخصية اإلنسان وذبعلو يعرب من خالل الفن ، فالفنان جيسد بيئت،  : نعم7ج
وذباربو فيها فأعمال الفنان ربكي قصتو ، فالفنان األول مثاًل صور لنا بيئتو وانتقلت لنا وعرفناىا من خالل 

 أعمالو ، فالفن شاىد على العصر.

يكون يف طبعو شيء من القسوة ، فساكن اجلبل مثاًل وميولو  وذوقو البيئة تؤثر على شخصية الفنان: 8ج
الصارخة وضربات الفرشاة العنيفة ، بينما ساكن الساحل أكثر ىدوء ورقة ونعومة  قويةالألوانو تنعكس يف 

 فالبيئة تؤثر يف اختيار الفنان لأللوان وطريقة ، تنعكس أيضا يف أعمالو ىذه الرقة واأللوان اذلادئة اخلفيفة
 من رموز البيئة وجيسدىا.ينتقي  باإلضافة إىل أن الفنان تناولو ذلا

 (1المجموعة )

 صورة سعاد حسٍت.فن مجاىَتي ، باسم الشرقي ،  2: اللوحة 1ج

 : حكاية.2ج 
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صورة امرأة : صورة سعاد حسٍت كأهنا تعرب أو تتمٌت ، الصورة مع األلوان ربكي حكاية ، معسل ، 3ج
 مل تذكرين بشيء معُت.تفكر ،

يؤيدىا فيو عربت عن شيء  وأردبا تكون سعاد حسٍت أدت رسالة مرتبط باحلياة االجتماعية ، : 4ج
أنا استخدم طريقة مشاهبة يف التعبَت عن نفسي من خالل ادلواقع و الفنان صاحب العمل ويريد التعبَت عنو ، 

 االجتماعية كالفيسبوك مثالً ، حيث انتقي بعناية صوراً معربة لشخصيات معروفة أشعر أهنا سبثلٍت. 

 رين أهنا غَت مكتملة أساساً.: شعرت أهنا خربشة ، والبياض يف اللوحة أشع5ج

 (2المجموعة )

، شعرت وكأين انتقل يف أرجاء العامل العريب ، صورة أوباما فن مجاىَتي ، عبد الناصر غارم  2لوحة  :1ج
 مشجعة ، واللوحة بسيطة وصلت نظرة أوباما للعامل العريب.

 : أمريكا واخًتاقها للعامل العريب.2ج

 العربية ، كتابة )ال دموع بعد اليوم( لشامبو جونسون.: صورة أوباما ، الدول 3ج

 : أكيد أنو مرتبط باحلياة ، وواضح من العمل أن الفنان قلبو زلًتق على حال العامل العريب.4ج

 : شعرت أنو عمل معقد العناصر متداخلة ، ال أحب العقد ، أشعرين بضيق.5ج

 (:3المجموعة )

 ، شكلها أرتب ، وفيها الوجوه ادلوجودة يف البالكبَتي.مة فن مجاىَتي ، ىناء باناع  2لوحة  :1ج

 : بالكبَتي.2ج

 ال أحبها وأشعر أن من يستخدمها جاىل.: وجوه البالكبَتي ، كتابات عامية اصلليزية معربة 3ج

 : يعرب العمل عن الواقع االجتماعي احلاصل اآلن يف جو شباب جدة.4ج
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واء ومكسر ، تعرب عن مأساة ، كأهنا طائرة وانفجرت ، كما : شعرت أن العنصر ادلرسوم معلق يف اذل5ج
 مل أحب مساحة السماء الفارغة.

 (4المجموعة )

، شعرت أن فيها عمق كما أفضل الرسم بتلقائية بعيداً عن تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري  1لوحة  :1ج
 اخلطوط اذلندسية.

 األمل.: 2ج

أتأملها وأسرح يف ذكريايت ، اللوحة فيها  محر يذكرين بالطبيعةدرجاتو ومعو اللون األأحب األخضر ب :3ج
طلع من بعيد ، يف عدة مناطق من اللوحة ، فيها تفاؤل بأن الظالم ىذا يعقبو نور يف يمسا ونور أمل 

 ادلستقبل إن شاء اهلل.

 : غَت مرتبط باحلياة االجتماعية .4ج

أفضل التلقائية يف العمل ، يعٍت إذا أراد الفنان أن يرسم عماًل يعرب فيو وأنا : شعرت أهنا مرتبة جداً ، 5ج
 .ذا يعٍت أنو مقيد ، وأنا ال أحب ىذا التقييد، ىىندسية دقيقة  بعناصرمن الصعب أن يعرب 

 (5المجموعة )

 أعجبتٍت ألغلفة األفالم ، شعرت كأين سأرى أفالماً.فن مجاىَتي ، أدين يسري ،  2لوحة : 1ج

 حكايات.: 2ج

: أرى كتابات "بُت قلبُت" وأشخاص ، أشعر وكأين أريد التعرف عليهم ، شلتع العمل يذكرين بقصص 3ج
 وحكايات مرت علي وتأثرت هبا.

 : العمل مرتبط طبعاً حبياتنا االجتماعية ، فهو حيكي قصصنا.4ج
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كما أن الفنان تناولو بطريقة مزعجة : مل أفهمو ، اللون األسود الكثَت يف العمل يبدو يل سليفًا  5ج
 )أمحر ، أصفر، أزرق( هبذا النقاء ال يعجبٍت. ذباور األلوان األساسيةكما أن ،  )خربشة( 

 

 عبد الوهاب بدوي. إسراءالطالبة/ 

 : الفن يعرب عن عاطفة.1ج

 ثنُت معاً تنفيسية واجتماعية تفاعلية.: اال2ج

 : التعبَت عن الواقع.3ج

أشاىد اللوحات الغامضة ألفكر فيها ، ماذا يقصد الفنان ؟ كيف يفكر وىو يرسم ، : أنا أحب أن 4ج
 لكن أنا أرسم واضح بسيط.

: يتوقف قبويل للشكل ادلألوف على حسب صياغة الفنان للفكرة ، فقد تكون الفكرة بسيطة لكن 5ج
 إخراجها يشد االنتباه. 

 ان وطريقة صياغتها وتوزيعها.العمل الفٍت مؤثراً اختيار األلو عل أىم عامل جي: 6ج

تؤثر على اذباىات الفنان يف اختياره للموضوع والعناصر، فمثاًل لن يرسم الفنان السعودي ،  : نعم7ج
 شوارع أوروبا إال إذا كان عاش فيها ومتأثر هبا.

: زبتلف خطوط الفنان وتكويناتو حبسب تأثره بالبيئة فسكان السواحل خطوطهم مرنة متحركة 8ج
 .بية ، خبالف سكان الداخل اليت قد تكون خطوطهم أكثر مجوداً واستقامةانسيا

 (1المجموعة )

 ، فيها ألوان وعناصر. فن مجاىَتي ، باسم الشرقي 2اللوحة  :1ج
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 : مصر القددية.2ج

: فاتن محامة أو شلثلة مصرية ..سعاد حسٍت ، أرجيلة ، ذكرتٍت باألفالم ادلصرية القددية واألغاين اليت 3ج
 ها.في

 : مرتبط اجتماعياً باجليل األكرب منا ، لكن ليس جيلنا.4ج

: شعرت أهنا من ادلمكن أن تكون خلفية لشيء ما ، مل أشعر بالتباين بُت أجزائها أو ألواهنا فهي يف  5ج
 كل أضلائها مثل بعض ، مل ذبذبٍت وليس فيها عناصر.

 (2المجموعة )

 ها ترابط كلها نسيج واحد وتداخل العناصر فيها مجيل.، فيتعبَتية ذبريدية ، طو صبان  1لوحة : 1ج

 : شوارع مزدمحة.2ج

: فيها عالقات وأشكال ، دوار ومثلثات ، عمارة مائلة ، ألوان متناسقة ، تعطي إحساس حبركة 3ج
 الشوارع واحلياة وزحام ادلباين.

 : مرتبط حبياتنا االجتماعية فهو يعرب حياتنا.4ج

 أزعجتٍت. الشخصية ىذه: اللوحة معربة ، لكن صورة 5ج

 (3المجموعة )

 ، فيها فرح وسعادة وانبساط.فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة   2لوحة : 1ج

 .فلة تامي: 2ج

 : مسنجر ، حياة معاصرة ، انًتنت إشارات تنبيو كثَت تشَت ألشخاص مزعجُت تذكر بالبالكبَتي3ج
 مسنجر ، كتابات اصلليزية معربة ، ذكرتٍت بلعبة باكمان.
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: مرتبط جدًا حبياتنا االجتماعية ، أصبح البالكبَتي جهازًا أساسيًا يف التواصل االجتماعي ، فهناك 4ج
 أشخاص بعيدون عنا لكننا ال نشعر ببعدىم مع ىذا اجلهاز.

 تون ، أو جليد ، مل أحبو.: غَت واضح ، كانو الشكل ىيليكوبًت مكسر ، وأشخاص ديو 5ج

 (4المجموعة )

 ، ألواهنا مجيلة شلتعة ومرحية ، خصوصاً اللون األزرق.تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري  1لوحة : 1ج

 .الدمار والعمار: 2ج

، لكن األلوان السائلة منها تعطي إحساس الفرح ،   اللون األسود والبيج : من األعلى تبدو كانفجار3ج
 ، ىناك ىيئة إنسان. احتفال كأنو عيد أو

: مرتبط باحلياة االجتماعية ، فالفرحة موجود يف حياتنا مهما بلغت ادلآسي فحىت يف أرض فلسطُت 4ج
يظل لعيد فرحتو واحتفالو واألفراح مستمرة رغم احلرب والوضع الصعب ، وىذا شيء عام فكل إنسان مهما 

 وينسى مهومو.ساءت ظروفو البد أن سبر عليو حلظات يبتسم فيها 

ال أفضل األسود والرمادي كثَتاً  : ىي مجيلة وألواهنا تناسب موضوعها عن السيارات والسرعة ، لكٍت5ج
 ، قد يكون من رمسها مر بتجربة حادث أو شاىد حادثاً.

 (5المجموعة )

 ، لوجود األشخاص فيها.تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس  1لوحة : 1ج

 جلسة مسر. :2ج

ويبدون  ع األشخاص سوياً ، واختالف لون كل شخص فيهم يدل على اختالف شخصياهتم ، : ذبم3ج
كأهنم أصحاب يف جلسة مسر ، وىناك يسار أعلى اللوحة أشخاص آخرون يبدون أكرب سنًا يراقبوهنم قد 

 يكونوا أىلهم ، وطريقة وقوفهم وكأهنم ينتظرون منهم زلة حياسبوىم عليها. 
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 االجتماعية فهم أصدقاء جيلسون سوياً.: مرتبط باحلياة 4ج

وال أشعر أهنا تكتمل  األغلفة غَت مكتملة ، فيو أجزاء مفقودةقد تكون فكرة العمل جيدة ، لكن : 5ج
ة ، فتارة أجد الصورة مبتورة وتارة أجد الكالم مقطوعًا ، العمل ككل غَت مرحي بالعُت أو اخليال ، ما تزال

 مبتور.

 

 الغامدي عبد اهلل سارةالطالبة/ 

:الفن يعرب عن فكرة قد تكون واعية أو الواعية ، ال تعرب عنها العاطفة فقط وال الذىن فقط ، وإمنا 1ج
احمليطُت بو وما  ناسوال وجتمعدبلتأثر اإلنسان  اليت تدخل نتيجةتتخللها العاطفة و  نابعة من العقل ىي فكرة

 .ثقافة عامةو  يكتسبو منهم من معارف

، فالفنان حىت لو عرب عن نفسو  تنفيسية ، فهما مرتبطتان ببعض اعية تفاعلية أكثر من كوهنا: اجتم2ج
 .عن تفاعلو مع اجملتمع الذي حولوأصاًل فهذا التعبَت ناتج 

 أن أرسم الشجر بغَت لونو احلقيقي.مثاًل استخدم اللون للتعبَت عن ذايت ، من ادلمكن : 3ج

 سيط الذي أسبكن من فهمو بسهولة.: أفضل العمل الفٍت الواضح الب4ج

: ذبذبٍت األشكال ادلألوفة ، وأفضل األعمال اليت ربتوي على أشكال مألوفة لكن تكون موظفة 5ج
 بطريقة صحيحة.

: العوامل اليت ذبعل العمل الفٍت مؤثرًا بوجهة نظري األلوان فهي اليت ذبذبٍت بالدرجة األوىل ، غرابة 6ج
األعمال الفنية بنظري نوعُت عمل يعرب عن فكرة واعية وآخر يعرب عن فكرة الواعية ، ،  واألشكال التصميم

الالوعي كأن يكون الفنان منفعاًل ويرسم شيئًا ال يعي ما ىو مث يدركو بعد ذلك ، والواعي ىو الذي يرمسو 
 أكثر الواعيمل العالفنان بتخطيط مسبق من الفنان عن شيء عن مر بو ويريد التعبَت عنو ، وأنا أتأثر ب

 ادلفهوم الواضح ، قد يكون غريباً لكن أفهم ادلقصود منو.
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 فيها. البيئة ادلؤثرة من حولو ، وشلا يراهاإلنسان عندما يبدع ، يبدع من ،  نعم: 7ج

: يرسم شلا يراه من البيئة ، وخيتلف فنو تبعاً للبيئة والثقافة اليت نشأ هبا ، ورلتمعو الذي يعيش فيو ىل 8ج
زدىرة يعرب الفنان فيها بأشياء مجيلة وألوان منعشة مفرحة ، أما ادلاف  أم منفتح ، البيئة اذلادئة ادلستقرة ىو زل

 إذا كانت البيئة فيها مآسي وحروب مثالً فسَتسم ىذا الدمار الذي يراه.

 (1المجموعة ) 

أو أو بالط نو جدار أ، مًتابطة شيء واحد مكتمل وكتعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب  1لوحة   :1ج
 رخام . 

 : جدار ، جدارية.2ج

، إنسان ، خريطة ، كأهنا جدار أو رخام ، ذكرتٍت بالفنون البدائية  وتأثَتات : فيها خربشة ، مالمس3ج
 على جدران الكهوف.

 ال يرتبط بواقعنا احلايل لكن شلكن يرتبط بشيء يف ادلاضي ويعرب عن الشخص الذي عملو. :4ج

 ، األلوان غَت مًتابطة. لكن العناصر مفككة مشتتةىي واضحة : 5ج

 (2المجموعة )

 ، أعجبٍت أن أرى فيها أكثر من شيء.تعبَتية ذبريدية ، طو صبان  1لوحة  :1ج

 : اضلناءات. 2ج

 : فيها مثل األبنية ادلنهارة ، فيها حركات واستدارات ذكرتٍت بادلالىي ، كأين أرى فيها خيال وحش. 3ج

 مرتبط باحلياة االجتماعية.ال ليس : 4ج

 مل أحب ادلوضوع ، اخلارطة واحلدود والشخصيات السياسية . :5ج



262 

 

 (3المجموعة )

 ، حلوة جذبتٍت فيها ترابط ، عصرية ، فيها كتابات.فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة   2لوحة  :1ج

 مرحباً  -ىاي   :2ج

 أبعاد ، زلادثات.ت لونية ، خطوط ، فيها ذكرتٍت دبواقع االنًتنت ، مساحا اصلليزية كتابات :3ج

 بواقعنا االجتماعي كاإلنًتنت والوجوه ادلوجودة يف احملادثات. مرتبط فيو أشياء كثَتة مرتبطة  :4ج

 ع ، غَت واضح.حابة ، أم دخان ، شيء طائر أو ضائحلو لكن مل اعرف ما ىو س :5ج

 (4المجموعة )

 .ألواهنا ىي ادلفضلة عندي تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري ، 1لوحة  :1ج

 : فسحة أمل.2ج

: جناح ، اللوحة فيها إحساس أكثر من شيء زلدد ، إحساس ىادئ وشعور مجيل ، فيها ترويح عن 3ج
النفس وتنفيس عنها ، وكأن مهًا قد انزاح ، وضع معُت انتهى وربول إىل شيء جديد مجيل ، تبدلت 

 األوضاع إىل األحسن.

بطة من ناحية أهنا تعرب عن حالة نفسية دير هبا اإلنسان ، مرتبطة إىل حد ما ، : بالنسبة يل أنا مرت4ج
 ألن ىذا االرتباط ىو متوقف على ما يدركو ادلتلقي من ىذا العمل وقد خيتلف من شخص آلخر.

 : ألهنا معقدة ومزدمحة.5ج

 (:5المجموعة )

 ت ، بسيطة فهمت موضوعها سريعاً.كأين أرى ببغاواتعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس ،   1لوحة  :1ج

 : الغصن.2ج
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 : ببغاوات ، على غصن ، وخلفهم جبال صخرية أو شتالت ، جبل خلفو شالل.3ج

 : غَت مرتبط باحلياة االجتماعية ، لكن مرتبط بالبيئة والطبيعة.4ج

ىي تبدو  أنا ال أفضل رؤية الوجوه والعيون يف اللوحات ، كما ال أحب تكدس العناصر والزحام ،  :5ج
عرضها مل تعجبٍت ، مع أن فكرهتا صحيحة فنحن أصبحنا نستهلك األفالم يل كأغلفة كتب ، لكن طريقة 

 بكثرة.

 

 ديولي عبد اهلل الطالبة / خلود

 الفن يعرب عن فكرة وعن عاطفة.: 1ج

 : وظيفة الفن تنفيسية واجتماعية تفاعلية أيضاً.2ج

 : استخدم اللون للتعبَت عن ذايت.3ج

 قد يعجبٍت الواضح البسيط وكذلك الغامض ادلبهم ، لكن الغامض ادلبهم أكثر.: 4ج

ال تزعجٍت األشياء ادلألوفة يف األعمال ، وتفضيلي ذلا يتوقف على طريقة توظيفها ، فلو كانت : 5ج
 فإهنا تعجبٍت. منسجمة موظفة بطريقة مبتكرة معاصرة

نظري ىو التصميم ادلميز ادلبتكر ، ادلًتابط العناصر العوامل اليت ذبعل العمل الفٍت مؤثرًا بوجهة : 6ج
 اإلبداع يف استخدام اخلامات.و وادلوزون يف توزيع عناصره ، وكذلك فكرة العمل وألوانو 

، فالفنان السعودي مثاًل مولع بالًتاث واألشياء البدوية ، وحين  موروثها لفنانالبيئة تطبع يف ا،  : نعم7ج
 إىل ذلك ادلاضي.
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الفنان من عناصر البيئة ويضمنها يف لوحاتو ، أو يأخذ عن ىذه العناصر وحيورىا بشكل  : يأخذ8ج
 مبتكر ، أو يأخذ عن الًتاث ألوانو ويعرب هبا يف أعمالو.

 (:1المجموعة )

، أعجبتٍت أكثر من األخرى ىي غريبة ولو أضفت عليها تعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب  1لوحة : 1ج
 قليالً من اخلامات وأشياء ستصبح أمجل. 

 فضفضة.: 2ج

: مساحات لونية ، قد تكون قطعة خزف أو رخام أو شيء صلب أضاف عليها اللون ومسح أو 3ج
 األلوان.  هاتسربت في حزوزخدش أجزاء منو ، فيها 

قد يصل وىو عن ذايت  العمل فأنا أنفس ، فعندما أقوم بعمل مثل ىذا قد يكون فيو ارتباط باجملتمع :4ج
لكن ليس كل اجملتمع ، مثل ىذا النوع من الفن قد يؤدي دورًا اجتماعيًا حينما يوضع يف  لبعض ادلتذوقُت

 أماكن تردد الناس كاألسواق مثالً ، يشاىدىا اجلمهور ، قد يصل للمعٌت الذي أراده الفنان وقد ال يصل.

تكون  فيها تكرار رتيب ، مفككة وليس هبا ترابط ، تصميمها وتركيبها مل يعجبٍت ، قد: لوحة عادية 5ج
  مًتابطة فقط من خالل اللون حيث اعتمد اللون األزرق كخلفية أساسية مث وزع األلوان احلمراء والفوشي.

 (:2المجموعة )

 وجذاب. تعبَتية ذبريدية ، طو صبان ، ألهنا شيء مجيل  1لوحة  :1ج

 زوال الًتاث ، الًتاث يندثر. :2ج

 فيها مباين قددية متداخلة يف بعضها ، عناصر ىندسية وىي زلببة لدي ، خطوط وزخارف بدوية. :3ج

 مرتبط حبياتنا يف ادلاضي. :4ج
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كأهنا دعاية شامبو ، ىو عمل معرب ، لكن أنا ال أفضل ادلوضوع السياسي ومل أحب دخول العالمة   :5ج
 الصورة. ، وكذلك يف العمل الفٍت التجارية

 (:3المجموعة )

 فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة ، واضحة ومفهومة أكثر.  2لوحة  :1ج

 بالكبَتي. :2ج

: فيها فكرة إشارات التنبيو اخلاصة بالبالكبَتي ، وادلواقع اإلليكًتونية مرتبطة بالشباب ، زلادثات ، 3ج
ال استخدمها ، تذكر حبال أكثر  ال أحبهاوأنا باالصلليزي ادلعرب والوجوه اخلاصة بالبالكبَتي ، كتابات 

 الشباب ، وادلراىقُت.

 يف الوقت احلايل مرتبطة جداً. :4ج

، أو حشرة ، ليس ذلا معٌت ، وغَت مرحية ، مع أين قد غامضة جدًا ، كأهنا بدلة غوص يف البحر  :5ج
 أحب اللوحات الغامضة لكن ىذه أزعجتٍت.

 (:4المجموعة )

تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري ، أحببت ألواهنا واحلركة اليت فيها والتقنيات اللونية يف تسييل  1لوحة  :1ج
 األلوان أو استخدام الشمع.

 : شالالت ، طبيعة.2ج

 : مساحات لونية ، شعرت وكأهنا منطقة مطلة بالشالالت ، ذكرتٍت بالطبيعة.3ج

 بالنسبة يل فهو يذكرين دبنظر رأيتو يف إحدى أسفاري. : بالنسبة للمتلقُت ال يرتبط ، لكن4ج

 سوداء ، تفتقر لأللوان ، ربتاج إىل دخول ألوان أخرى.: ألواهنا كلها أسود ورماديات ، خطوط 5ج
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 (:5المجموعة )

 .رأيتها كأهنا حلقة علم تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس ،  1: لوحة 1ج

 رللس علم. :2ج

، ذكرتٍت  من ادلصلى زاويةشخاص خارجُت من رللس أوقد يكون ا حلقة علم ، وأرأيت اللوحة كأهن :3ج
 بأيام زمان ، ثياهبم وعمائمهم البيضاء.

 مرتبط باحلياة االجتماعية. :4ج

استخدمها دون أن يغَت  فعلبة ادلناديل تتكرر دون أي ربوير ، تكرار لعناصر متشاهبة بطريقة رتيبة ، :5ج
  وعليها أغلفة لروايات أو أفالم مصرية ، ال أرى أهنا تتناسب مع ثقافيت ، فيها يفتقد لالبتكار واإلبداع ،

 ما ىو ادلقصود من العمل. أشعر أين فهمتمل و كما أين ال أحب دخول الصور للعمل العمل الفٍت ، 

 

  أحمد الشهري. الطالبة/ تغريد

 ، لكنو يف الغالب يعرب عن عاطفة.: فكرة وعاطفة 1ج

 : وظيفة الفن تنفيسية فاإلنسان من خالل ىواية الرسم يعرب عن مشاعره وخيرج مكبوتاتو.2ج

 : استخدم اللون للتعبَت عن ذايت ، اللون القريب إىل نفسي .3ج

 : حبسب النفسية أحياناً أفضل الواضح البسيط ، وأحيانا أميل للغامض ادلبهم.4ج

 العمل الذي حيتوي على أشياء وأشكال مألوفة وذلا ارتباطات. : أفضل5ج

استخدام طريقة أو أسلوب شليز ، أو توظيف شيء جذاب يف اللوحة كخامة جديدة أو لون غريبة : 6ج
 تشد النظر.
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 يستوحي الفن موضوعاتو من البيئة احمليطة واحلياة اليومية.،  : نعم7ج

 الفنان بادلوضوعات اليت تعكس حالة اجملتمع ، كما أنو : البيئة اليت فيها حروب مثال سيعرب8ج
سيستعمل سللفات احلروب ودمارىا يف لوحاتو ، كبقايا الرصاص واحلطام وادلعادن مثاًل ، أيضاً البيئة تؤثر يف 

 .أما سكان السواحل فيفضلون األلوان الباردةاختيار الفنان أللوانو فسكان اجلبال يستخدمون األلوان الًتابية 

 (:1المجموعة ) 

 ، مرحية للعُت وىادئة. تعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب 1لوحة :  1ج

 جدار قدمي.: 2ج

 كأهنا جدار قدمي من بيت شعيب ، بدأ لونو يبهت.   :3ج

 مأخوذ من البيوت الشعبية.فهو ،  أن يكون مرتبطاً  مكنمن ادل :4ج

 .متناسق مع بعض وغَت مرحية ، وبعضها غَت: مزدمحة ، هبا الكثَت من التفاصيل 5ج

 (:2المجموعة )

 كأهنا مباين متحركة.  ، طريقة األلوان واخلطوط تعبَتية ذبريدية ، طو صبان 1لوحة  :1ج

 : مباين من ادلاضي.2ج

 : تفاصيل مباين يف حالة حركة ، مباين قددية عليها زخارف شعبية تراثية.3ج

 ثنا ادلتمثل يف الزخارف واأللوان.: مرتبط باحلياة االجتماعية القددية ، وترا4ج

 أو إعالن.: مل أحب ىذا العمل ألين حينما رأيتو شعرت وكأين أشاىد جريدة ، 5ج
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 (:3المجموعة )

 ، الوجوه ادلوجودة هبا جذبتٍت. فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة  2لوحة  :1ج

 العريب ضاع.: 2ج

الصغَتة هبا تشد نظر ادلتلقي ليتأمل تفاصيلها ، فيها إشارات وجوه ال،  مجيلة ىندسية تقسيمات: 3ج
 .تذكرين بالبالكبَتي،  )األرقام اليت تدل على حروف( تنبيو ، فيها كتابات باالصلليزية ادلعربة

ا عليها فهي شيء مألوف ، وجاذبية اللوحة تعود الرتباطها حبياتنا وتعودناالجتماعية مرتبط حبياتنا : 4ج
 أنا ال أحب اإلصلليزية ادلعربة وأعجبتٍت فكرة الفنان ورسالتو اليت سبكن من إيصاذلا للجمهور يف حياتنا ،

 بشكل بسيط وسريع من خالل استخدامو للكتابة االصلليزية ادلعربة ، فهو خياطب مجهوره بلغتهم.

 : ألواهنا مل ذبذبٍت ومل توحي يل بشيء.5ج

 (:4المجموعة )

 ، ألواهنا مجيلة قريبة من النفس ومرحية. ، أمحد اخلزمري تعبَتية ذبريدية 1لوحة : 1ج

 تراث. :2ج

شالل ، كأنو كهف ينزل منو شالل ، ذكرتٍت بالطبيعة ، وفيها حس من : فيها شجر ، وادي ، 3ج
 األزرق( والوحدات الزخرفية.  –األمحر  –الًتاث من خالل األلوان )األصفر 

 : مرتبط من خالل الوحدات الًتاثية.4ج

: اللوحة أوحت يل بأهنا تصور داخل جهاز حاسب ، معداتو من الداخل ، اللوحة فيها تعقيد ،  5ج 
 كأهنا فيها تيار كهربائي ، شيء يدور ويلف.
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 (:5المجموعة )

، فيها تفاصيل ربكي عن رلتمع معُت ، فيها ذبمع تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس  1لوحة : 1ج
 أشخاص.

 : أصدقاء يف نزىة.2ج

: ذبمع أشخاص ، نساء يسَتون ، كأنو اجتماع ألشخاص بعد عمل يف مزرعة أو مكان مفتوح ، 3ج
 يرتاحون من عناء العمل ، يبدون يل كأصدقاء. 

: مرتبط حبياتنا فهو يعرب عن اجتماع األصدقاء ، فهؤالء األشخاص يف اللوحة يبدون يف أعمار 4ج
 فيكون ىناك تباين بُت أفرادىا. متقاربة لذلك رأيتهم كأصدقاء ، أما العائلة

 : كأنو إعالن أو منشور فهي دعائية أكثر من فنية ، شلكن أن توضع يف سينما ، فهو رلرد تركيب.5ج

 

 السريحيأحمد الطالبة / شيماء 

يعرب عن فكرة وبعضهم يعرب عن عاطفة حبسب شخصية الفنان ، : حسب الشخص ، بعض الناس 1ج
طفة ، لكن قد أتناول موضوعات أو أفكار معينة خالل مشروعايت الدراسية ، وأنا شخصيًا تغلب علي العا

 لكن فٍت اخلاص يب غالباً ما يعرب عن عاطفة.

 لفن تنفيسية واجتماعية تفاعلية حبسب الشخص.: وظيفة ا2ج

 ثنُت.حياناً أعرب عن الواقع ، شلكن اال: غالباً استخدم اللون للتعبَت عن ذايت وأ3ج

 العمل الفٍت ادلتوسط يف الفهم والتناول ، ليس البسيط جداً وال الغامض جداً.: أفضل 4ج

 : أفضل األعمال اليت زبلو من األشكال ادلألوفة.5ج
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: طريقة استخدام اللون والرسم ، التقنيات اجلديدة الغريبة ، واخلامات ، الفكرة ادلختلفة ، ادلعاجلات 6ج
 من ادلوضوع.الفنية التشكيلية هتمٍت وذبذبٍت أكثر 

 فأعمالو تعكس ألوان البيئة.،  من خالل رمسو الفنان حيكي عن واقعو وبيئتو،  : نعم7ج

: ألوان سكان السواحل زبتلف عن سكان ادلناطق الوسطى واجلنوب ، وكذلك األشكال واخلامات 8ج
 البيئية.

 (:1المجموعة )

 دئة عجبتٍت.، ألواهنا ىاتعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب  1: لوحة  :1ج

 مساحات لونية.  :2ج

ليس فيها ألوان موزعة بطريقة مجيلة ، خطوط ، بقع وضربات لونية ، مل تذكرين بشيء معُت ألنو  :3ج
 موضوع ىي رلرد تعبَت أو تنفيس ، فهي ليست ذبريد لشيء معُت مثال حبيث امسيها بو.

 غَت مرتبط حبياتنا االجتماعية.: 4ج

دخول الصور الفوتوغرافية يف العمل ، وخاصة صورة الشيشة ، أيضًا عالقة  : مل تعجبٍت ألواهنا ،5ج
 العناصر مع بعض مل تعجبٍت.

 (:2المجموعة )

 ذبريدىا مجيلة.طريقة ، ألواهنا ، فكرتو يف رسم ادلباين و  تعبَتية ذبريدية ، طو صبان 1: لوحة 1ج 

 مباين. :2ج 

 زخارف مستوحاة من الًتاث ، مباين رلردة. :3ج

 مرتبط لكونو يعرب عن الًتاث القدمي. :4ج
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التجارية شعرت   يعجبٍت طريقة توظيفو للعالمةعها السياسي ، ليس فيها ألوان ،ملأزعجٍت موضو  :5ج
 أهنا غَت مرتبطة وأضعفت العمل.)مل تتعرف على العالمة التجارية سريعاً(

 (:3المجموعة )

 اهنا مجيلة.  ، ألو  ، تعبَتية ذبريدية ، يوسف جاىا 1: لوحة1ج

 مل تتمكن من إعطاء موضوع. :2ج

 : بقعة لونية سوداء ، وزبرج منها ألوان بطريقة مجيلة.3ج

 ارتباط رلرد تنفيس. ليس فيها :4ج

من ادلمكن أن تكون جزًء من التكوين  ال أميل لألشياء اليت ربتوي كتابات وأرقام مباشرة ، :5ج
 الطريقة الواضحة.ومتداخلة مع الرسم ، لكن ليس هبذه 

 (:4المجموعة )

 ألواهنا مجيلة وطريقة التلوين أيضاً مجيلة. ، تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري 1لوحة  اللوحتُت ، أواًل::1ج

 طبيعة وتراث. :2ج

غَتىا دخل عليها ألوان ، دمج بُت : مبٌت وبو شبابيك ورموز وزخارف ، مل يرسم ادلباين كما ىي 3ج
 . الًتاث والطبيعة

 : مرتبط حبياتنا من خالل رموز الًتاث.4ج

 ، ألواهنا مجيلة ، تقسيمات اخلطوط. فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة  2حة اللو  : ثانياً:1ج

 مل تتمكن من إعطاء موضوع. :2ج
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: تقسيمات خطية ، لوحة سيارة ، عجالت ، صورة سيارة ، توظيف األشياء وتداخلها مجيل ، بيانو 3ج
 ، وحوادث سيارات. إشارة مرور واذباىات بوجود شعرت ، أشخاص ،

 : مرتبط حبياتنا االجتماعية.4ج

 (:5المجموعة )

 ، طريقة التلوين وضربات الفرشاة مجيلة ، أعجبتٍت. تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس 1لوحة : 1ج

 الرحيل. :2ج

 تذكرين بشيء معُت.كأهنا حليوانات ، بقع لونية ، مل لكائنات حية   : أشخاص ، وىيئات 3ج

 : غَت مرتبط باحلياة االجتماعية.4ج

يف بداية األمر لكن بعد ذلك رأيتها  : ىو عبارة عن أغلفة كتب كأهنا ، أحسست أنو شيء عادي5ج
  مل تعجبٍت.، اختيار األلوان مع بعضها متنافرة كل جزء سلتلف  ةغَت واضحلكنها  ، وجديدة  فكرة غريبة

 

  الرايقي.حميد  الطالبة / دالل

 ثنُت فكرة وعاطفة.: الفن يعرب عن اال1ج

 : وظيفة الفن تنفيسية يف الغالب عند معظم الفنانُت.2ج

 للتعبَت عن ذايت.: استخدم اللون 3ج

 : أفضل العمل الفٍت الغامض.4ج

 : أفضل العمل الفٍت الذي خيلو من األشكال ادلألوفة.5ج
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 بوجهة نظري غرابة الفكرة ، قوة األلوان ، الغموض.: العوامل اليت ذبعل العمل الفٍت مؤثراً 6ج

 الفنان يعرب عن بيئتو.،  : نعم7ج

بيئة فيها حروب ستؤثر  الذي يعيش يف تأثَت البيئة على الفنان من خالل ادلثال التايل الفنان:  يتضح 8ج
خاماتو اليت قد تكون موضوعات القتل والدمار كما ستؤثر على تظهر لديو على الفنان بالتأكيد يف تعبَته و 

 من دمار احلروب.

 (:1المجموعة )

 ، ألواهنا أعجبتٍت. تعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب 1لوحة : 1ج

 : أحصنة.  2ج

 : أحصنة واقفة ، ذلا شعر أخضر ، تأكل ، واجلو العام خريف.3ج

 .ةعالقة باحلياة االجتماعي ليس لو :4ج

 العمل غَت مرتب وغَت متناسق. :5ج

 (:2وعة )المجم

 ، ألواهنا وتكوينها مجيل. تعبَتية ذبريدية ، طو صبان 1لوحة : 1ج

 : الًتاث السعودي.2ج

 .: تذكرين بالًتاث ، يف العمارة والبيوت ، وزخارفها3ج

 : مرتبط بواقعنا االجتماعي ألهنا تعرب عن تراثنا السعودي.4ج

 : ال أحب ادلوضوعات السياسية.5ج
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 (:3المجموعة )

 ، أحسها قريبة من نفسي. ، تعبَتية ذبريدية ، يوسف جاىا 1لوحة: 1ج 

 : بيئة حبرية.2ج

 : أرى فيها حبراً ، ونورساً يف بداية الطَتان ، أعطتٍت شعوراً بالراحة.3ج

 : منظر طبيعي عادي ، غَت مرتبط باحلياة االجتماعية.4ج

 ت غَت زلببة يل.: تشبو كابالت الكهرباء موجب وسالب ، وأنابيب ادلياه وىي موضوعا5ج

 (:4المجموعة )

 متناسقة ومجيلة ، وأحب اللون الرمادي.،  فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة 2حة اللو : 1ج 

 .امةيف السرعة الند: 2ج

، خطوط محراء ، األسهم الصفراء تشبو األسهم يف النشرة اجلوية ، مثل األخبار : قصاصات جرائد 3ج
اصلليزية ، سلطط شوارع وآثار سيارات ، عداد السرعة ، تتحدث عن أشخاص ، رسم بياين ، كتابات 

 احلوادث.

: مرتبط جدا حبياتنا االجتماعية ، أتصور ىذا وضعنا بدون قيادة ادلرأة فكيف إذا مسحوا للسيدات 4ج
 بالقيادة ، سيكون الوضع أسوأ من ىذا.

 : شعرت أهنا انفجار أزعجٍت.5ج

 (:5المجموعة )

 ، البقع اللونية واخللفيات والتأثَتات مجيلة. ية ذبريدية ، عبد اهلل محاستعبَت  1لوحة : 1ج

 : قرية ، مرحباً ألف.2ج
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 : قرية سكاهنا رلتمعُت ، وكبَتىم قد أحضر الغنم ترحيباً بالضيوف ، تذكر حبياة القرى.3ج

 : مرتبط حبياتنا االجتماعية ، ففيها إكرام الضيف.4ج

وذكرتٍت باألفالم القددية بعضها قد تكون  بالقناة ادلصرية القددية : فيها صور أشخاص ، أوحت يل5ج
 ها قصاصات رلالت وجرائد )إعالنات(.، في أبيض وأسود

 

 سعد الجهني. الطالبة/ مرام

 الفن يعرب عن فكرة وعاطفة معاً.: 1ج

 : وظيفة الفن تنفيسية واجتماعية تفاعلية ، لكٍت شخصياً أنفس من خالل الفن.2ج

 أستخدم اللون للتعبَت عن ذايت.: 3ج

 : أفضل األعمال الغامضة.4ج

 : أفضل األعمال اليت زبلو من األشكال مألوفة.5ج

 : العوامل اليت ذبعل العمل الفٍت مؤثراً : طريقة األلوان وترابط عناصر العمل.6ج

ها مباشرة لكنها ألن أغلب األشياء نأخذىا من البيئة حولنا ، نقتبس منها قد ال تكون نفس،  : نعم7ج
 مستوحاة منها.

: من خالل االقتباسات من األشكال البيئية جيردىا ويطورىا ، فمثال الفنان عندما يقتبس من أشكال 8ج
الشجر يف البيئة وحيورىا لوجوه وأشكال أخرى متضمنة ، وكذلك اللون يتأثر بالبيئة حبسب ادلوضوع الذي 

 يتناولو الفنان.
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 (:1المجموعة )

 ذكرتٍت بأيام الطفولة.،  تعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب 1لوحة : 1ج 

 حنُت ادلاضي. :2ج

احلروف وتعبَتاتنا أثناء الطفولة باستخدام البخاخات : ذكرتٍت باستخدامنا لأللوان يف الطفولة وكتابة 3ج
 وغَتىا.

ة كانت تعبَتايت مرتبط حبيايت أنا االجتماعية بشكل شخصي ، حيث ذكرين دبرحلة عمرية معين :4ج
 الفنية مشاهبة ذلا.

 : مل تعجبٍت بسبب صورة الفنانة رغم أن ألواهنا مجيلة.5ج

 (:2المجموعة )

 ، جذبتٍت وجعلتٍت أفكر ما موضوعها كيف تكوينها. تعبَتية ذبريدية ، طو صبان 1لوحة : 1ج

 : حملة من تراثنا.2ج

 : فيها من الًتاث ، أشكال مثلثات وزخارف شعبية. 3ج

 : مرتبطة حبياتنا االجتماعية لكوهنا معربة عن الًتاث.4ج

 : مباشرة جداً وصرحية ، مل تتيح يل رلال للتفكَت.5ج

 (:3المجموعة )

، ألهنا تعرب عن عصرنا الذي أصبحت تسيطر عليو فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة   2لوحة : 1ج
 اإلليكًتونيات وأجهزة البالكبَتي وغَتىا.

 بالكبَتي.: 2ج
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ات تنبيو ، ىي بشكل وعالم: فيها كتابات اصلليزية معربة ، ووجوه البالكبَتي ، ومساحات لونية ، 3ج
 ليكًتونيات يف عصرنا احلايل.عام تذكر باإل

 : مرتبط جداً حبياتنا االجتماعية.4ج

 : شعرت أنو مبهم ادلعامل ، وأوحى يل باخلطر كأنو شيء متفجر أو مكسور.5ج

 (:4المجموعة )

 ، فيها غموض وعناصر جذابة أكثر. فن مجاىَتي ، ىناء باناعمة 2حة للو ا: 1ج

 : تصادم احلياة.2ج

: عجالت ، أشخاص رلردين ، مساحات لونية وخطوط ، صورة سيارة ، عداد السرعة ، تصادم 3ج
 سيارات.

 : مرتبط حبياتنا االجتماعية ، يتحدث عن كثرة احلوادث يف الزمن احلايل. 4ج

 والعناصر فيها قليلة وادلساحات الفارغة فيها كثَتة.شكال فيها مساحات لونية فقط ، واأل :5ج

 (:5المجموعة )

، فيها أكثر من صورة أكثر من شخص ، كل شخص لو زمانو  فن مجاىَتي ، أدين يسري 2لوحة : 1ج
 ، فنانُت من ادلاضي ، أحببت زخم العناصر فيها.

 : أشخاص من ادلاضي.2ج

 أشخاص ، كتابات ، ذكرتٍت بالزمن ادلاضي.: صور 3ج

: مرتبط حبياتنا االجتماعية ، أشخاص كانوا متواجدين يف اجملتمع وقصص األفالم ربكي حكايات 4ج
 اجملتمع.
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 : طريقة التجريد مل تعجبٍت ، تقليدية ليس فيها شيء جديد.5ج

 

 الطالبة / سماهر عبد اهلل العماري

الفن يعرب عن عاطفة غالبًا ، لكن ىناك موضوعات قد تكون توضيح فكرة فقط وال تشتمل على  :1ج
 عاطفة ، لكن اعتقد أن الفنان غالباً حينما يرسم فهو ينفس ويعرب عن عاطفة ، وأنا شخصياً كذلك.

اول أنا عن نفسي الفن عندي تنفيس ، لكن الفنانُت يف اجملتمع منهم من ينفس ومنهم من يتن :2ج
 موضوعات اجتماعية.

على حسب ادلوضوع ، فبعض األشياء اليت أرمسها ال ديكن أن أغَت ألواهنا ، وبعض األحيان  :3ج
 استخدمو تعبَتياً.

 أفضل العمل الواضح البسيط. :4ج

 مل يسبق أن جذبٍت أو لفت انتباىي عمل حيتوي على أشكال مألوفة. :5ج

  مؤثراً ىو اختيار األلوان ودرجاهتا ، ومن مث ادلوضوع.أىم العوامل اليت ذبعل العمل الفٍت :6ج

 الفنانون السعوديون مثالً يعربون عن تراثهم ويعكسون أصالة الفنون العربية. نعم ،  :7ج

: تظهر ىذه العالقة بُت الفن واحلياة من خالل نفسية الفنان اليت تتأثر بواقع بيئتو ، الفنان الذي 8ج
موضوعات اخلوف وادلوت وموضوعات حزينة مأساوية ، أما الفنان الذي يعيش ببيئة يعيش يف احلرب يرسم 

 مزدىرة ، ستكون ألوانو مفرحة .

 (:1المجموعة )

 وتلقائيتها.تأثَتاهتا ألواهنا مجيلة ، و تعبَتية ذبريدية ، مهدي اجلرييب ،  1: لوحة 1ج
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 : مل تسمي الطالبة اللوحة.2ج

 لكن ليس فيها شكل زلدد. : كأهنا جدارية مبٌت قدمي ،3ج

 : ال يصف شيء معُت يف حياتنا االجتماعية ، فهو نظري غَت مرتبط.4ج

تركيبها عشوائي ، ، والصور مل تعجبٍت أشعر أهنا غَت مندرلة يف التكوين ، وغَت مًتابطة : ألواهنا قوية 5ج
 مفككة وعناصرىا غَت مًتابطة.

 (:2المجموعة )

 ، لوحة تشكيلية مجيلة. مًتابطة ومندرلةألواهنا مندرلة ، ، ، طو صبان تعبَتية ذبريدية  1لوحة : 1ج

 : تراث.2ج

 : عناصر من الًتاث زخارف ومباين ورواشُت.3ج

 : مرتبط حبياتنا االجتماعية توصف ماضينا.4ج

 : مل أشعر أهنا لوحة فنية ، كأهنا تصميم فوتوشوب.5ج

 (:3المجموعة )

، جذبتٍت أكثر لغموضها ، شعرت أهنا رسم ذليلوكبًت لكن ، تعبَتية ذبريدية ، يوسف جاىا  1لوحة: 1ج
 ال أعلم ما ىو.

 : أفضل عدم تسميتها وكل متلقي يتذوقها برؤيتو.2ج

 : زبيلتها ىيلوكبًت يف السماء ، صورة رلردة من شيء غَت واضح .3ج

 : غَت مرتبط حبياتنا االجتماعية.4ج
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أهنا تصميم فوتوشوب وليس لوحة تشكيلية ، شكل الوجوه والكتابات ضعيف ال يليق : شعرت 5ج
 بلوحة تشكيلية.

 (:4المجموعة )

 وفيها تقنيات لونية مجيلة.دمج األلوان فيها مجيل تعبَتية ذبريدية ، أمحد اخلزمري ،  1لوحة : 1ج

 : ذبريد من الًتاث.2ج

 من اجلانب ، يتخللها فتحات ، فيها مقاطع من الًتاث .كأهنا مقطع جبال : ليست واضحة كثَتاً ،   3ج

 : مرتبط من خالل العناصر الًتاثية.4ج

: مجيلة ، لكن الثاين أقوى فيو دلسات الفرشاة والتعبَت أكثر بينما ىذا العمل فيو صور وتركيب أكثر ، 5ج
 األسهم فيها مل تعجبٍت ، اللوحة فيها جدية ومجود بينما األول تلقائي أكثر.

 (:5المجموعة )

ذبريدية مجيلة ، ألهنا بسيطة لكن يف نفس الوقت ذبعلك تعبَتية ذبريدية ، عبد اهلل محاس ،  1لوحة : 1ج
 تفكري يف بعض أجزاءىا الغَت واضحة.

 حي شعيب.: من الًتاث ، 2ج

وقطع تراثية ، سجادة أو شيء  أجزاء من زخارف، رلردين بطرق سلتلفة فيها صور تراثية وأشخاص  :3ج
 متالشية.من ىذا القبيل ، اخللفية توحي بوجود بيوت 

 مرتبط باحلياة االجتماعية من خالل الرموز الًتاثية. :4ج

 : تركيب العمل شلل ، ليس فيو جاذبية.5ج
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